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א א

א א   .أثر برنامج إلكتروين مقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية :א

א .لكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنيةاإلنامج ثر استخدام الربأالتعرف على :א

א א א א :א
  لكتروين مقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية؟إستخدام برنامج إما أثر 

  :ألسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيسي ا
  لكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية ؟اإلما الربنامج   .١
 لكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية يف اال املعريف ؟اإلستخدام الربنامج إما أثر  .٢
  ؟ال املهاريلكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية يف ااإللربنامج ستخدام اإما أثر  .٣

א :א
 بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لـدرجات  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .١

 .يف التحصيل الدراسي للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلياموعة الضابطة 
 بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لـدرجات  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٢

ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعـد ضـبط التحـصيل             املهاري  ي للمجال   اموعة الضابطة يف التحصيل الدراس    
 ..القبلي

بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لـدرجات         0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٣
 .رفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلياموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي ككل ملقرر الزخ

) التدريس باستخدام الربنامج االلكتروين املقتـرح       ( ثر املتغري املستقل  أعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج شبه التجرييب وذلك بدراسة            إوقد  
  ).التحصيل الدراسي( على املتغري التابع 

 كامل جمتمع الدراسة للطالب املسجلني باملقرر بقسم التربية الفنية، جبامعة امللك سعود مبدينة الرياض، للفصل الدراسي الثاين،                  ومشلت عينة الدراسة  
) ١٢(طالباً، مقسمني إىل جمموعتني متساويتني،  مت االختيار العشوائي لتكون احدها جتريبية، وعـدد أفرادهـا                 ) ٢٤(وعددهم  ) هـ١٤٢٨(للعام  

  .ختبار التحصيلي أعده  الباحث وحكم من قبل عدد من املتخصصني وطبق قبلياً وبعدياًاإلطالبا، ، و) ١٢(ألخرى ضابطة، وتتكون من طالبا، وا
  : لفروض الدراسة النتائج التالية(Mann – Whitney U Test)) مان ويتين(ختبار  بينت نتائج التحليل اإلحصائي لإلوقد

 بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لـدرجات  0.05ة عند مستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      .١
 .اموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي

 املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعـدي  لـدرجات             بني 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٢
 ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي            لدراسي للمجال املهاري  اموعة الضابطة يف التحصيل ا    

  ..لكتروين  اليت درست باستخدام الربنامج اإللصاحل اموعة التجريبية
 بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعـدي  لـدرجات             0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٣

اموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي ككل ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي لـصاحل                   
  .لكترويناإلست باستخدام الربنامج اموعة التجريبية اليت در

א א א    :מ
لكتروين على التحصيل الدراسي يف مقـرر       اإلضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية من تأثري اجيايب الستخدام الربنامج التعليمي              يف   .١

 .لكترونية يف تدريس مقررات التربية الفنيةستخدام الربامج اإلإخرفة اإلسالمية، فانه ميكن التوصية بضرورة الز
نظراً ملا توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية من نتائج اجيابية ملموسة يف اجلانب املهاري، فان الباحث يوصى بضرورة استخدام وتفعيـل                      .٢

  .ملقررات املشتملة على جوانب مهارية يف التربية الفنيةالربامج االلكترونية عند تدريس ا
نظراً للميزات العديدة اليت ملسها الباحث للربنامج االلكتروين إبان إجراء التطبيق امليداين للدارسة من توفري للوقت واجلهد املبذول مـن       .٣

اللكتروين كحل مقترح للتغلب علـى املعوقـات الـيت          قبل املتعلمني مع إتقان يف املنتج الفين فان الباحث يوصي باستخدام الربنامج ا            
 .يواجهها طالب التربية الفنية
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Study Abstract 
Study title: Effect of a Suggested electronic program for teaching the course of Islamic Decoration on the students 
Achievement Department of Artistic Education. 
Study aim: Recognizing the effect of use a suggested electronic program for teaching the course of Islamic 
Decoration on the students Achievement Department of Artistic Education. 
The study problem summarized in the following questions: 
What is the effect of using a suggested electronic program on the teaching of the course of Islamic   decoration on 
the student's achievement department of artistic education? 
This question is branched into the fallowing sub question: 

1. What is the suggested electronic program for teaching the course of Islamic Decoration on the students 
Achievement Department of Artistic Education? 

2. What is the effect of using the suggested electronic program for the teaching of Islamic decoration on 
the achievement of students at the department of artistic education in the cognitive field? 

3.  What is the effect of using the suggested electronic program for the teaching of Islamic decoration on 
the student's achievement department of artistic education in the skillful field?  

Study hypotheses: 
1. There are no statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean for scores of the 

experimental group and the dimensional mean of scores of the control group in the school achievement in 
the cognitive field for the Islamic decoration course for the students of artistic education after controlling 
the pre-achievement. 

2. These are no statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean of the scores of the 
experimental group and the dimensional mean for the scores of the control group in the school 
achievement in the skillful field for the Islamic decoration field for the students of artistic department 
after controlling pre-achievement. 

3. There are no statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean of the scores of the 
experimental group and the dimensional mean for the scores of the control group in the school 
achievement for all the Islamic decoration course for the artistic education department students after 
controlling the pre-achievement. 

The researcher has depended in this study upon the semi-experimental methodology by studying the effect of the 
independent variable (teaching by the use of suggested electronic program) upon the dependent variable (school 
achievement). 
The study sample has included all of study population of registered students at the artistic education at King Saud 
University in Riyadh for the second term of the year 1428AH and their number is (24) students divided into equal 
group. They are chose randomly one is an experimental and the other is a control group having (12) students each. 
And the a achievement test has been prepared by the researcher and was judged by a number of specialists and has 
been applied previously and latter. 
The finding of the statistical analyses of the test (Mann-Whitney U Test) has shown to the study hypotheses the 
following finding: 

1. There are no statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean of the 
experimental group and the dimensional mean of the scores of the control group in the school 
achievement in the cognitive field for the Islamic decoration course for the artistic education 
department students after controlling the pre achievement. 

2. There are statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean of the 
experimental group scores and the dimensional mean of the control group scores in the school 
achievement in the practical field for the Islamic decoration course for the students of artistic 
education after controlling the pre achievement for the experimental group that has been studied by 
electronic program.  

3. There are statistical differences at the level of 0.05 between the dimensional mean for the scores of 
the control group in the school achievement in the of the whole course of Islamic decoration course 
for the students of artistic education after controlling pre achievement for the experimental group 
that has been studied by electronic program.  

According to what the researcher has found of findings, he has recommended a number of 
recommendations from among them: 

1. In the light of findings of the present study of the positive effect of using an electronic 
educational program on the school achievement in the Islamic decoration course, it is 
recommended that there is a necessity for using electronic programs in teaching the courses of 
artistic education. 

2. Due to the finding of the present study of remarked positive findings in the skillful feed, the 
researcher recommends the necessity of using and a activity the electronic program when 
teaching the courses having skillful areas in artistic education. 

3. Due to the various features found by the researcher for the electronic program and the field 
applying the study has shown saving time and exerted time by the teachers with mastery of the 
artistic product, so the researcher recommends the electronic program as a suggested solution for 
overcoming obstacles faced by artistic education department students.       
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وجه وعظيم سلطانه، أمحده على أن هداين لإلسالم واسبغ على أمحد اهللا محداً يليق جبالل 
نعمه اليت ال تعد وال حتصى، اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك 

احلمد بعد الرضا محداً كثرياً طيبا مباركا فيه واشكره على أن من علي بإمتام هذه الدراسة، 
  وبعد... به أمجعني  وعلى أله وصحواصلي وأسلم على نبينا حممد 

  
 ملن كان هلما الفضل، وأحسنا يب الظن، وأسديا يل كل مجيل فالشكر بعد شكر اهللا 

كل صعب أستاذي فكانا يل خري ناصحني وخري موجهني إىل من يسرا يل بعد اهللا 
عبد اللطيف بن حسني فرج األستاذ بقسم املناهج : املشرفني سعادة األستاذ الدكتور

أمحد بن عبد الرمحن الغامدي األستاذ املشارك بقسم :  وسعادة الدكتوروطرق التدريس،
  التربية الفنية فجزامها اهللا عين خري اجلزاء 

  
كما يسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير جلامعة أم القرى ممثلة يف كلية التربية اليت منحتين 

صاحل /ملناهج الدكتورفرصة إكمال دراسيت العليا، كما أتقدم بالشكر لسعادة رئيس قسم ا
بن حممد السيف الذي كان حريصاً على تذليل كافة الصعاب اليت تعترض طالب 

الدراسات العليا والشكر موصول لكافة أعضاء هيئة التدريس ملا قدموه من عون صادق 
  .وتشجيع خالل دراسيت جبامعة أم القرى

  
كان ملالحظاما وتوجيهاما وأتقدم بالشكر والتقدير للجنة مناقشة خطة الدراسة والذين 

زكريا بن : األثر الواضح يف إخراج الدراسة بصورا احلالية وهم سعادة األستاذ الدكتور
 بن محيد الرائقي الذي كان الستشارته فعبد اللطي: حيي الل،  وسعادة الدكتور

ة إحسان بن حممد كنساره، وسعاد: اإلحصائية دور واضح يف الرسالة، وسعادة الدكتور
  .حممد بن أمحد هالل ملالحظام القيمة على خطة البحث: الدكتور
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كما أتقدم بالشكر ألعضاء مناقشة الرسالة على تفضلهم بقبول مناقشتها راجياً من اهللا 
  .العون والسداد والتوفيق، وأن جيزيهم اهللا عين خري اجلزاء

  
ة الفنية جبامعة امللك سعود كما يسعدين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة رئيس قسم التربي

سامل بن عيد العيد وأعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما قدموه يل من : سعادة الدكتور
عون ومساعدة ويئته مجيع إمكانات القسم لتطبق جتربة البحث وإجناحها، والشكر 

 الفنية موصوالً لسعادة األستاذ الدكتور امحد حممد علي عبد الكرمي األستاذ بقسم التربية
جبامعة امللك سعود على متابعته لسري تطبيق التجربة، كما أشكر عينة التجربة من طالب 

  .قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود على ما ملسته منهم من تعاون وأدب جم
  

ويسعدين أن أتقدم لزمالئي، الذين سعدت بزمالتهم وعلمهم فكانوا خري ناصحني، سعادة 
إبراهيم بن سليم اللهييب الذي :  علي بن حيي الغامدي، وسعادة الدكتورفريد بن: الدكتور

سهيل سامل : كان ملتابعته اجلادة األثر األكرب على إجناز هذه الدراسة، وسعادة الدكتور
 (SPSS)عوض صاحل املالكي لتنفيذه للربنامج اإلحصائي : احلريب، وسعادة الدكتور

  .للدراسة احلالية
  

 والعرفان لعميديت كلية عفت جبدة وكلية دار احلكمة على ترحيبهم كما أتقدم بالشكر
مرفت : املبدئي ومناقشام اجلادة لتطبيق جتربة البحث والشكر موصول لسعادة الدكتورة

شافعي األستاذة بقسم العمارة على تنسيقها ومتابعتها اجلادة لتطبيق اإلختبار القبلي على 
  .طالبات القسم

  
لشكر اجلزيل لكل من ساعدين وأعانين على إجناز هذه الدراسة ومل يتسع وأخرياً أتوجه با

 عين خري اجلزاء وأن جيعل ما اال لذكر امسه فله مين خالص الدعاء وأن جيزيه اهللا 
  قدمه يف موازين أعماله  وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم 
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  أ  ملخص الدراسة  
  ب (English)ملخص الدراسة باللغة االجنليزية   
  ج  اإلهداء  
   هـ–د   الشكر والتقدير  
   ح-و  فهرس احملتويات  
   ك-ط  فهرس األشكال  
  ل  فهرس اجلداول  
  ل  فهرس املالحق  
  ١١-١  )مشكلة الدراسة وأبعادها(الفصل األول   
  ٦-٢  مقدمة  
  ٦  امشكلة الدراسة وتساؤال  
  ٧  فروض الدراسة  
  ٨  أهداف الدراسة  
  ٨  أمهية الدراسة  
  ٨  حدود الدراسة  
  ٩  مصطلحات الدراسة  
  ١١٠-١٢  )أدبيات الدراسة(الفصل الثاين   
  ٩٦-١٢  اإلطار النظري: أوالً  
  ٢٥-١٢  املبحث األول التعليم اإللكتروين   
  ١٣  مقدمة  
  ١٥  مفهوم التعليم اإللكتروين  
  ١٥  لتعليم اإللكتروينأنواع ا  
  ١٥  مربرات التعليم اإللكتروين  
  ١٧  أدوات التعليم اإللكتروين  
  ١٩  أهداف التعليم اإللكتروين  
  ٢٠  دور املعلم يف التعليم اإللكتروين  
  ٢١  اجيابيات التعليم اإللكتروين  
  ٢٣  سلبيات التعليم اإللكتروين  
  ٢٤  معوقات التعليم اإللكتروين  
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  ٣٦-٢٦  )الربجمية التعليمية(ثاين املبحث ال  
  ٢٦  مقدمة  
  ٢٦  مفهوم الربجمية  
  ٢٧  أنواع الربجميات  
  ٢٧  مميزات الربجمية التعليمية  
  ٢٩  عناصر تصميم الربجمية التعليمية  
  ٣٠  خطوات إنتاج الربجمية التعليمية  
  ٣٢  معايري تصميم الربجمية التعليمية  
  ٣٣  عليميةمعايري تصميم شاشة الربجمية الت  
  ٣٥  تقومي الربجمية التعليمية  
  ٧٦-٣٧  )الزخرفة اإلسالمية(املبحث الثالث   
  ٣٧  مقدمة  
  ٣٧  مفهوم الزخرفة اإلسالمية  
  ٣٨  عناصر الزخرفة اإلسالمية  
  ٤٣  نشأة وتطور الزخرفة اإلسالمية  

  ٥٢  النظم التأسيسية للزخرفة اإلسالمية  
  ٥٦  ية اهلندسيةاألسس البنائية للزخرفة اإلسالم  
  ٥٩  األلوان وتوظيفها يف الزخارف اإلسالمية اهلندسية  
  ٦٦  القيم اجلمالية للزخرفة اإلسالمية  
  ٧٠  مناذج من زخارف هندسية معاصرة  
  ٩٦-٧٧  )برنامج كوريل درو(املبحث الرابع   
  ٧٧  مقدمة  
  ٧٧  تشغيل الربنامج  
  ٧٨  مكونات شاشة الربنامج  
  ٨٣  أداة املضلع  
  ٨٤  أداة احلدود  
  ٨٥  أداة التعبئة  
  ٨٧  احلصول على الزخارف  
  ٨٨  تكرار األشكال الزخرفية   
  ٩٠  التكبري والتصغري  
  ٩١  أداة اإليهام بالبعد الثالث  
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  ٩٢  أداة الظالل   
  ٩٣  أداة الشفافية  
  ٩٤  أداة التعبئة التفاعلية املتدرجة  
  ٩٦  إسترياد الصور  

  ١١٠-٩٧  الدراسات السابقة  
  ١٢٦-١١١  الفصل الثالث إجراءت الدراسة  
  ١١٢  املقدمة  
  ١١٢  منهج الدراسة  
  ١١٣  جمتمع وعينة الدراسة  
  ١١٤  متغريات الدراسة   
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     للتطورات التقنية انعكاساا على احلياة املعاصرة، والتربية والتعليم ال ميكن أن تكون            
يف معزل عن تلك التطورات، ومن املسلَّّم به أنه بقدر تفعيل املناهج التربوية للتطـورات               

كس إجياباً على العملية التربوية، والذي يراجع التوجهات العاملية يف          التقنية، فإن ذلك سينع   
جمال التربية والتعليم يالحظ أن تفعيل التقنيات واحلاسوب التعليمي قد أخذ دوراً بـارزاً              

 .على كافة املستويات العاملية
سبق من  وحتدياً لكل ما    " التكنولوجيا"ويعد احلاسوب نقلة نوعية غري مسبوقة يف عامل              

اكتشافات واختراعات، حيث مكّن اإلنسان من حتقيق طموحاته وبلّغه آماله اليت كانـت             
من نسج اخليال؛ فاكتشاف الفضاء واهلبوط على سطح القمر مل يتحقق إال مبسامهة فعالة              
من نظمه املتطورة، بل أنه مل خيل فن أو علم يف احلياة املعاصرة إال ويدين هلـذه التقنيـة                   

  .بالفضل
لزاماً على كل جمتمع يريد     " واتفاقاً مع ما سبق عرضه يرى الفنتوخ والسلطان أنه          

اللحاق بالعصر املعلومايت أن ينشئ أجياله على تعلم احلاسب اآليل وتقنياتـه، ويؤهلـهم              
 )٧٩،٨٠: هـ١٤٢٠الفنتوخ والسلطان،". (اة التغريات املتسارعة يف هذا العصر

عليم اإللكتروين يف العملية التعليمية على الـصعيد العـاملي          وتأكيداً على أمهية الت      
خلص إعالن بوخارست الصادر عن مؤمتر بوخارست األوريب للتحضري للقمـة العامليـة             
تمع املعلومات إىل أن التعليم اإللكتروين يرمي إىل تنمية املهارات املعرفية اليت هي أساس              

ماعية، وإنه سيمكن الذين مل ينالوا حضاً من التعليم         يف التنمية االقتصادية والثقافية واالجت    
وثيقة القمة العامليـة تمـع      .(الرمسي، احلصول على املعارف وفقاً الحتياجام وثقافتهم      

  )٢٠٠٥-٢٠٠٣املعلومات ،

وقد كان لالحتاد األوريب دور رئيس يف تغيري منظومة  التعليم يف أوروبا من خالل               
ية يف جمال تفعيل التعليم اإللكتروين واحلاسوب التعليمـي يف          املبادرات والبحوث التطوير  

 DELTAعملييت التعليم والتعلم ، ومتثلت إحدى هذه املبـادرات يف مـشروع دلتـا               
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وغريه من الربامج واملشروعات عرب قارة أوروبا واليت           



 ١٧

ها باستطالع املداخل التربوية ودراستها من      تم بالتكنولوجيا املتقدمة بينما ارتبط بعض من      
وقـد  . خالل احلاسوب ،كما اهتمت بعض املشروعات بتطوير الربجميـات التعليميـة            

شاركت استراليا يف سباق تفعيل التعلم اإللكتروين والتعلم عن بعد من خالل جتربة كـان         
دمت أسلوب اإلدارة من أهم معاملها إنشاء مدارس الكترونية عرب األثري الفضائي كما استخ

  . )٢٢٠-٢١٨:م ٢٠٠٥اهلادي ، (.التعليمية االلكترونية

أما على مستوى دول اخلليج العريب فإن التعليم اإللكتروين كان من أولوياـا يف              
العملية التطويرية حيث تبنت قيادة الس يف دورا الثالثة والعشرون املقامة يف الدوحـة              

عة اإللكترونية دف رفع كفـاءة وجـودة العمليـة          مشروع املدرسة واجلام  ) م٢٠٠٢(
التطـوير الـشامل للتعلـيم بـدول جملـس          .(التعليمية والتدريب والتعليم مدى احلياة    

 )١٠٣:م٢٠٠٤.التعاون

ولقد أتت التوجهات احمللية متسقة مع التوجهات العاملية حيث استشعرت قيـادة               
ف ااالت الصحية والتعليمية واالقتصادية اململكة العربية السعودية  أمهية احلاسوب يف خمتل    

وأكد خادم احلرمني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهللا هذه العناية مبقابلته                
حيث تكللت هذه املقابلة بتوقيـع  " جيتس مايكرو سوفت بل"للرئيس  التنفيذي لشركة 

ت الرئيـسية يف القطـاعني      وعدد من املؤسسا  " بيل جيتس "اتفاقية إستراتيجية بني    ) ١٨(
  ).هـ١٨/١٠/١٤٢٧جريدة الرياض،(احلكومي واألهلي

ومن االتفاقيات املرتبطة مبجال الدراسة احلالية توقيع الرئيس التنفيـذي لـشركة            
عبد اهللا بن صاحل العبيد والـذي أوضـح أن          .وزير التربية والتعليم د   مايكروسوفت مع     

وقوف على جتارب األمم األخـرى بغيـة        ال" العرض املقدم من ميكروسوفت يهدف إىل     
اإلفادة مما توصلت إليه يف جمال التربية والتعليم، وبني أن مذكرة التفاهم متت مناقشتها من               
قبل املختصني من اجل تكريس مفهوم الثقافة يف اتمع التعليمي وممارسته بشكل حقيقي             

ن بني تلك الـربامج برنـامج       يف امليدان التربوي خالل الثالث سنوات القادمة مبيناً أن م         
جريـدة  ".( ألف متصفح يف وقت واحد     ٢٠٠شبكة املعلم املبدع واليت تسعى الستيعاب       

  ).هـ١٨/١٠/١٤٢٧عكاظ، 



 ١٨

 وقعت اتفاقية مع وزارة التربيـة والتعلـيم      (INTEL)العاملية  " انتل"      كما أن شركة  
لم دف تأهيل املعلمني    لتكون املستشار التقين للوزارة وتدريب أكثر من مخسني ألف مع         

 للتعليم والتعلم واليت من املتوقع أن (Intel”s skoool)" انتل سكوول"الستخدام تقنية 
  ).هـ٢٧/١١/١٤٢٧.جريدة الشرق األوسط. ( مليون طالب١,٥يستفيد منها أكثر من 

التعلـيم  (ومن اجلهود املبذولة يف التأكيد على أمهية احلاسوب يف العملية التربوية            
أعدت له مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية من ندوة دولية للحاسـب   ما) لكترويناإل

) ٥٠٠(واليت شارك فيها    )  هـ١٤٢٨ربيع االول ١٠-٦(واللغة العربية ستعقد يف الفترة      
مشارك من الواليات املتحدة األمريكية وأوربا واليابان واهلند وعدد من الـدول العربيـة              

الندوة عدد من املواضيع املتعلقة باحلاسب اآليل ومنـها حمركـات           واإلسالمية وناقشت   
البحث وتصميم صفحات الويب واحلكومة اإللكترونية والتعلـيم اإللكتـروين ونظـم            

  )  هـ١٤/١١/١٤٢٧جريدة الوطن، (املعلومات

 املاليزية عقد تنفيذ  " ميتيور"خالد العنقري مع جمموعة     .كما وقع  وزير التعليم العايل د           
املرحلة التأسيسية األوىل للمركز الوطين للتعلم اإللكتروين والتعليم عـن بعـد بتكلفـة              

ريال، دف تأسيس نواة مركزية للتعليم اإللكتروين والتعليم عن         ) ٤٧,٥١٤,٥٠٠(قدرها
بعد لتيسري العملية التعليمية ألبناء الوطن و ملواكبة التوجـه العـاملي لتطبيقـات الـتعلم                

 ) )عن موقع . (ضوء معايري موحدة لتصميم وإنتاج املواد التعليمية الرقميةاإللكتروين يف 
http://www.mofa.gov.sa)  

       
التعليم االلكتروين بشكل عام هو اسـتخدام الوسـائط         " ويرى الل واجلندي أن   

اإللكترونية يف عملية التعليم والتعلم، وهناك مدى هلذا االستخدام فقد يكون يف الـصورة              
ة كاستخدام وسائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس يف الفصول التقليدية، وحىت           البسيط

االستثمار األمثل للوسائط االلكترونية يف بناء الفصول اإللكترونية من خـالل التقنيـات             
 )    ٣٩٣:هـ١٤٢٦الل، اجلندي،".(احلديثة
ا الفعالـة يف العمليـة      وسائل التقنية احلديثة اليت هلا إسهاما     ويعترب احلاسوب أحد          

التعليمية، من حيث تبسيط املعلومة وعرضها بطريقة شيقة وجذابة بعيدة عن ملل املـتعلم              



 ١٩

ميكن االستفادة مـن احلاسـوب يف       " ويؤكد ذلك الفار بقوله   . وأجدى يف بقاء اثر التعلم    
 عرض املعلومات فهو أكثر جودة ودقة من أساليب عرض املعلومات املخطوطة واملطبوعة           

  .)٦٣،٦٤:م٢٠٠٠الفار،"(بالكتب
    ويرى مندوره أن استخدام تقنية احلاسوب أضحت ضرورة ملحة حيث يعد وسـيطاً             

منـدوره، العـريين،    (،فعاالً لنقل املعلومات وتبادهلا واحلصول على معـارف متنوعـة         
  )٣٨٦-٣٧٦:م١٩٩٤

يف أساليبهم التعليميـة،    اً يف إعادة تفكري املعلمني           ولقد كان للحاسب اآليل دوراً كبري     
حيث بينت الدراسات أن للطالب القدرة الكافية يف استيعاب تقنياته كما أن له انعكاساته              
اإلجيابية يف عدد من اجلوانب التربوية والتعليمية ومنها البحث الذايت عن املعلومة والتفاعل             

ة والقدرة على العمـل     مع األقران من خالل الرسائل االلكترونية والشعور بالثقة واملسئولي        
  )م١٩٩٥وليز، . (ضمن فريق والتفكري بشكل إبداعي

وللحاسوب دوره البارز يف تعزيز العملية التعليمية حيث ميكن املتعلم من التعلـيم             
الفردي مع حصول التغذية الراجعة والتعليم يف جمموعات مما يـؤدي إىل تـوفري الوقـت                

 زيادة فاعلية التعليم والتعلم وإكـساب       كما أنه يسهم يف   ).١٠:م١٩٩١سالمه،.(واجلهد
املهارات ومتثيل املواقف واختاذ القرارات املناسبة، وميكن املتعلم من التعلم الفردي تلبيـة             
الحتياجاته وميوله، ويساعد املعلمني يف عرض املعلومات بشكل منطقي شيق مما حيفـزهم          

  ) ٣٨٦،٣٨٧: هـ١٤١٨نساره، عطار، ك.(على التعليم املثمر القائم على التغذية الراجعة
     والتعليم بواسطة الكمبيوتر حيقق الكثري من أسس التربية البناءة حيث يتمتع الطالـب             
الذي يدرس بالكمبيوتر بتفرغ الكمبيوتر له وجتاوبه معه فيحس الطالب بالرعاية الفرديـة             

. ة صـحيحة  اليت جتعله يقبل على التعلم ويبذل املزيد من اجلهد وتنمو مهاراتـه بـصور             
  )٢٨٣ :١٤١٩فرج،هـ(

املعلومايت حقيقـة   نتيجة للتطور الكبري أصبحت فكرة اتمع"      و أشار خاشقجي أنه 
واقعة وبدأت دول العامل تتسابق يف التحول إىل جمتمعات معلوماتية تركز يف اقتصادها على              

 ذلك ظهور مفـاهيم  ومن نتائج تقنية املعلومات كمورد أساسي بدالً من املوارد التقليدية،



 ٢٠

احلياة مثل التجارة اإللكترونية واحلكومة  جديدة وتطبيقات عامة طالت الكثري من جوانب
  ).هـ١٤٢٧خاشقجي، ". (اإللكترونية والتعليم اإللكتروين

وقد دلت نتائج العديد من الدراسات على فعالية استخدام احلاسب اآليل يف عملية                
ـ ١٤٢٥(سات دراسة املبارك    التعليم والتعلم، ومن تلك الدرا     ودراسـة الزهـراين    ) هـ

ـ ١٤٢٦(، ودراسة البيشي    )هـ١٤٢٢(، ودراسة البلوي    )هـ١٤٢٣( ، ودراسـة   )هـ
ـ ١٤٢٦(، ودراسة القحطـاين )هـ١٤٢٣(، و دراسة ياسني )هـ١٤٢١(النمري   ، )هـ

، اليت أشارت مجيعها اىل فعالية استخدام الربجميـات         )هـ١٤٢٤(ودراسة جود آل حممد     
ية يف تعليم خمتلف املواد الدراسية، ويف جمال التربية الفنية فقد دلـت بعـضاً مـن                 التعليم

الدراسات فعالية استخدام احلاسب اآليل وبرجمياته التعليمية يف تدريس العديد من فـروع             
التربية الفنية كالتعبري باأللوان واخلط العريب والنسيج، ومن تلك الدراسات اليت اطلع عليها             

ـ   ـ ١٤١٦(، ودراسـة إمـام      )م١٩٩٥(ة الـسكري    الباحث دراس ، ودراسـة   )هـ
، ودراسـة   )م٢٠٠٠(، ودراسة الـديب   )م٢٠٠١(،ودراسة أبو يوسف  )م١٩٩٢(بطرس
، ودراسـة   )هـ١٤١٧(، ودراسة إمساعيل  )م٢٠٠٠(، ودراسة مرسي  )هـ١٤٢٢(الشاعر
  ).هـ١٤٢٦(، ودراسة عبد احلي )م٢٠٠٠(العدوي

  
א :א

الباحث مشكلة الدراسة من خالل تدريسه ملقررات الزخرفة اإلسـالمية          استشعر     
ضمن برنامج قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى ، وملس املعاناة القائمة يف تدريس املقـرر                
من جانبني، األول يف كيفية إيضاح خطوات بناء الشكل الزخريف والثاين كثـرة اجلهـد               

خارف اإلسالمية يدوياً وما حتتاج إليه من خطـوات         املبذول من قبل الطالب يف رسم الز      
ونظراً ملا وجده الباحث مـن إمكانيـات متعـددة          . متعددة للوصول إىل الشكل النهائي    

للحاسوب تتمثل يف بساطة بناء الوحدة الزخرفية وتغيري أبعادها مبا يتالءم مـع الـشبكية               
ختارة وإحـداث الـشفافيات فيهـا       اهلندسية و تغيري ِنسِبها وتكراراا وإضافة األلوان امل       

واإليهام بالبعد الثالث وغري ذلك من اإلمكانات املتوفرة يف احلاسوب، واليت قـد يتعـذر               
 .إحداث بعضها يدوياً وحتتاج إىل وقت طويل يف اجنازها



 ٢١

    ونظراً ملا سبق فإن الدراسة احلالية تأيت حماولة من الباحث يف توظيف برنامج إلكتروين              
  .ريس مقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنيةمقترح لتد

  :تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايلوبناء على ذلك
 ما أثر استخدام برنامج الكتروين مقترح يف تدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل             

  طالب قسم التربية الفنية؟
  :ألسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيسي ا

ما الربنامج  اإللكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قـسم             .٤
  التربية الفنية ؟

ما أثر استخدام الربنامج اإللكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على            .٥
 حتصيل طالب قسم التربية الفنية يف اال املعريف ؟

لربنامج اإللكتروين املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على        ما أثر استخدام ا    .٦
  حتصيل طالب قسم التربية الفنية يف اال املهاري؟

  
א :א

 بني املتوسـط البعـدي      0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .١
 يف  لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعـة الـضابطة          

التحصيل الدراسي للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربيـة           
 .الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي

 بني املتوسـط البعـدي      0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٢
لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعـة الـضابطة يف            

سي للمجال املهاري ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية         التحصيل الدرا 
 ..الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي

 بني املتوسـط البعـدي      0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٣
لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعـة الـضابطة يف            



 ٢٢

خرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعـد   التحصيل الدراسي ككل ملقرر الز    
 .ضبط التحصيل القبلي

  
א א :א

 :دف الدراسة احلالية إىل
اقتراح برنامج إلكتروين مقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية لطـالب قـسم             .١

  .التربية الفنية
زخرفـة  التعرف على اثر استخدام الربنامج اإللكتروين املقترح لتدريس مقـرر ال           .٢

 .اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية
حماولة التغلب على بعض الصعوبات اليت تواجه طالب قسم التربية الفنية يف مقرر              .٣

الزخرفة اإلسالمية، وخاصة يف اجلانب املهاري الذي يتطلب دقة متناهية ووقـت            
 .طويالً الجناز األعمال الزخرفية

  
א :א

 نتائج هذه الدراسة خمططي برامج التربية الفنية لالسترشاد ا عنـد            ميكن أن تفيد   .١
 .بناء مناهج مستقبلية للتربية الفنية

قد تسهم هذه الدراسة يف وضع تصور عام لتطوير العملية التعليمية من خالل ربط               .٢
  .املقررات الدراسية بالتقنية اإللكترونية كأحد االجتاهات العاملية احلديثة بالتعليم

 تسهم هذا الدراسة يف تقدمي بعض احللول للمعوقات والصعوبات اليت تواجـه             قد .٣
  .طالب التربية الفنية عند دراسة مقرر الزخرفة اإلسالمية ومقررات أخرى مشاة

  
א :א

  :تقتصر حدود الدراسة على التايل
المية، نظراً ألن مشكلة الدراسة نابعة من مقرر الزخرفة اإلس        : احلدود املوضوعية 

واليت تقتصر على الزخرفة اإلسالمية اهلندسية دون الزخـارف األخـرى، وألن            
املستوى احلايل يهتم ذا النوع من الزخارف ، وحيث أن  الربنامج اإللكتـروين              



 ٢٣

هو انسب الربامج ملعاجلة الزخارف اهلندسية، سعياً من الباحث         ) ١١كوريل درو (
 يف تدريس مقـرر الزخرفـة اإلسـالمية،         يف توظيف الربنامج اإللكتروين املقترح    

لتحقيق األهداف املطلوبة من تدريس هذه املادة بأقل وقت وجهد، فقد اقتصرت            
  .احلدود املوضوعية على الزخارف اإلسالمية اهلندسية دون الزخارف األخرى

نظراً ألن مشكلة الدراسة ترتبط بطالب قسم التربيـة الفنيـة،           : احلدود املكانية 
  فستقتصر هذه    - املستوى األول  -توى الذي تقدم فيه املادة التدريسية     وبنفس املس 

  .  سعود مبدينة الرياضكالدراسة على طالب قسم التربية الفنية جبامعة املل
نظراً ألن املادة اليت يرغب الباحث تطبيق أداة دراسته عليها، تقدم           : احلدود الزمنية 

ود خالل الفصل الدراسي الثاين بنـاء       لطالب قسم التربية الفنية جبامعة امللك سع      
على اخلطة الدراسية املُعتمدة يف القسم، لذا فقد مت حبمـد اهللا تطبيـق الربنـامج                

  .هـ١٤٢٨اإللكتروين املقترح يف الفصل الدراسي الثاين للعام 

א  :א

 :الزخرفة اإلسالمية
يز أو التطعيم، وزخرفه أي تزيني األشياء بالنقش أو التطر"يف اللغة يراد بالزخرفة 

أنيس "(زينه وكمل حسنه، والزخرف الذهب والزينة وكمال حسن الشيء
 )٣٩١:ت.وآخرون،د

 مأخوذة مـن الكلمـة الالتينيـة        Decoration "١أورد صدقي أن كلمة الزخرفة         
Decus             ،أي التزين والتحلية فتكون وحدات العمل الفين يف تكرار ونسق يسر الناظرين 
  )١١٦:  هـ١٤٠٨صدقي،"(ط واأللوان واإليقاعات كلها تثري حساً زخرفياً سارافاخلطو

     ويتفق غالب مع ما ذكر سابقا بان املراد ا التزين والتحسني ويـشري أن احلـرفيني                
والصناع والفنانني املسلمني أدخلوا الزخارف على كل ما أنتجوه من أثاث وعمارة، ويبني             

ة ومتنوعة ومن أشهرها اخلط الكويف والرسوم اهلندسية املضلعة و          أن العناصر الزخرفية كثري   

                                 
 اليت هي املقابل اإلجنليزي Decorationاليت تعين كلمة الفنان يف اللغة اإلغريقية وال تزال مستخدمة حىت اآلن ، أما كلمة " زخرافوس"اصلها معربة من : زخرفه 1

  )حممد حسني الضوحيي/تعليق د".(Decusالزخرفة فهي  أو الترمجة لكلمة 



 ٢٤

النباتية واحليوانية ويرى أا متتد إىل حضارات عريقة كالبيزنطية والساسانية والفرعونيـة            
  ).٢١٢:هـ١٤٠٨غالب، (

  : يعرفها الباحث إجرائيا بأهنا و     
أو وحـدات   )يـة  كاألشكال اهلندسية السداسية والثمان(وحدات هندسية جمردة 

 عن األشكال الطبيعية النباتية واحليوانية واآلدمية أو خطية تتكـرر           -نصف جتريدية -حمورة
قد جيمع الفنان يف التكوين الواحد أكثـر        . حسب نضم هندسية منبثقة عن النظم اهلندسية      

  . من وحدة من الوحدات السابقة وقد تقتصر على وحدة هندسية أو نباتية أو خطية
  

  :ج اإللكتروينالربنام
تعرف داليا العدوي الربنامج اإللكتروين التعليمي  بأنه وحدة تدريسية مكونة من               

جمموعة من املواقف التعليمية معرفية وعملية مباشرة تنظمها املعلمة ومير ا الطالب لتنمية             
  )١٧:م٢٠٠٠العدوي،.(الطالقة التشكيلية لديهم وتنفذ اعتمادا على أحد برامج احلاسوب

  : ويعتمد الباحث يف هذه الدراسة التعريف اإلجرائي التايل
 هو ذلك الربنامج املستخدم كأداة تدريسية ملادة الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم           
التربية الفنية جبامعة امللك سعود بالرياض، واملكون من برناجمني، األول منهما هو برنـامج            

ملستخدم كربنامج تفاعلي لتصميم   ا) (Corel Draw11) ١١كوريل درو (التصميم  
 (Power Point)) البوربوينـت (الزخارف اإلسالمية، والثاين برنامج العروض التقدميية 

  .لعرض احملتوى التعليمي املعريف  املصاحب للربنامج التصميمي ملقرر الزخرفة اإلسالمية
  
  :التحصيل

ومات أو إتقانه ملهـارات يف      ما حيصله الفرد، كإملامه مبعل    " يعرف التحصيل الدراسي بأنه     
 ).٤٨٠: م١٩٩٠الوكيل واملفيت، ". ( جمال ما

مدى استيعاب التالميذ ملا تعلموا من خربات معينة من خالل مقررات           " كما يعرف بأنه    
دراسية، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها التالميذ يف االختبارات التحصيلية املعدة هلـذا             

  ).٥٨:م١٩٩٩اللقاين واجلمل، " ( الغرض



 ٢٥

       كما يعرف بأنه درجة االكتساب اليت حيققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي حيرزه             
  ).٣٠٥ : ٢٠٠٠عالم، (أو يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي، 

  
  : ويعرفه الباحث إجرائيا

بأنه مدى ما استوعبه الطالب من معارف ومهارات مقدرة بالدرجة اليت يتحصل عليهـا              
لب يف االختبار النهائي املعد من قبل الباحث ويشمل اجلانبني املعريف واملهاري للربنامج   الطا

  .املقترح لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية
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א :א
א מ :א

:
أحدثت الثورة التكنولوجية تغرياً يف مجيع مناحي احلياة، االقتـصادية والـصحية            

ال تلك الثورة جمال التعليم، ومل يكن ولوجها شيء         واالجتماعية، وكان من الطبيعي أن تط     
من الترف يف العملية التعليمية، بل كان وال يزال مربره التوصل حللول عملية ملا يواجـه                
التعليم العاملي من إشكاالت، واليت من أبرزها زيادة الطلب العاملي على التعليم مع النقص              

قنيات العـصر املختلفـة ومـن أبرزهـا     يف عدد املؤسسات التربوية، وكان املخرج يف ت       
احلاسوب واليت تولد عنها ما يعرف بالتعليم اإللكتروين، حيث مكن هـذا النـوع مـن                
التعليم،  عدد من املتعلمني نيل حضهم من التعليم مع مراعاة ظروفهم اليت كانت حائلـة                

  .  دون مواصلة تعليمهم
  

א מ א :מ
طريقة للتعليم باستخدام آليـات االتـصال      " إللكتروين بأنه عرف املوسى التعليم ا   ي

احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسومات واليات حبث       
ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات االنترنت سواء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي             

علومة للمتعلم بأقصر وقت واقـل      املقصود استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال امل       ...
( ويتفق مع التعريف السابق كال مـن        ). ٢١٩: هـ١٤٢٥املوسى،  "( جهد واكرب فائدة  

  ).١١٣: م ٢٠٠٥املوسى، واملبارك، 
تقدمي املعلومات واملعارف إىل املتعلم عرب مجيع       "كما يعرف التعليم اإللكتروين  بأنه     

 واألقمـار    Extranet و  Intranetو  Internetالوسائط اإللكترونية متضمناً شبكة 
الصناعية، وأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو التعليمية وكذلك عرب التلفزيون، وأقـراص           

ــز ــي    CDراللي ــوتر التعليم ــتخدام الكمبي  Computer Assisted" واس
Instruction(CAI)) ،٣٥٥: ١٤٢٧زين الدين.(  



 ٢٨

 املعلومات وشبكات احلاسوب    نظام تعليمي يستخدم تقنيات   "كما يعرفه غلوم بأنه     
أجهـزة  : يف تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منـها            

احلاسوب واالنترنت والربامج اإللكترونية املعدة أما من قبـل املختـصني يف الـوزارة أو               
  )٣٨: ٢٠٠٣غلوم، " ( الشركات

اريف إىل أن التعليم اإللكتـروين  وختلص هيفاء املبرييك بعد مناقشتها لعدد من التع      
وفيه تقوم املؤسسة التعليمية    ...ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة الكمبيوتر       " يراد به   

بتصميم موقع خاص ا ملواد أو برامج معينة هلا ويتعلم املتعلم فيه عن طريـق الكمبيـوتر                 
وفق جداول  ...بغي أن يتم  وين. واإلنترنت، وفيه يتمكن من احلصول على التغذية الراجعة       

زمنية حمددة حسب الربنامج التعليمـي، وبـذلك نـصل بـاملتعلم إىل الـتمكن ممـا                 
: ١٤٢٥التودري،(ويتفق التودري معها يف التعريف السابق       ) ٦: ١٤٢٣املبرييك،  "(يتعلمه
٧٩ (  

باستخدام تقنيات  ...منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية      " كما يعرفه سامل بأنه   
، األقـراص   ...والقنوات احملليـة أو الفـضائية     ...كاالنترنت،...املعلومات واالتصاالت   

، الربيد اإللكتروين، أجهزة احلاسوب، املؤمترات عن بعد لتوفري بيئـة تعليميـة     ...املمغنطة
تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف الفصل الدراسي أو غري متزامنة عن بعـد دون               

" ن حمدد اعتماداً علـى الـتعلم الـذايت والتفاعـل بـني املـتعلم واملعلـم                االلتزام مبكا 
  )١٩٢-١٩١: هـ١٤٢٤سامل،(

التعليم الذي يصل إىل املـتعلمني  "  وآمال حممد بأنهدكما يعرفه كل من عبد احلمي     
يف أماكن تواجدهم عرب الشبكات املعدة هلذا الغرض دف حتقيق االتصال والتفاعل بـني              

 وبني املتعلمني أنفسهم، ويتم ذلك إما بشكل متزامن موحد لكل الدارسني            املعلم واملتعلم 
  ).١١٠: ٢٠٠٤عبداحلميد، حممد، "( أو غري متزامن يراعي ظروف ورغبة كل متعلم

  
  
  
  



 ٢٩

א מ א :א
املوسـى،   (و) ١٩١ -١٩٠: م٢٠٠٤سـامل،   (يتفق عدد من املتخصصني ومنهم      

) ٣٤٥:هـ١٤٢٧زين الدين، (و) ٩-٦:هـ١٤٢٣،اخلليفة(و) ٢٢١-٢٢٠:هـ١٤٢٥
  :على تقسيم التعليم االلكتروين إىل نوعني

وهو التعليم الذي يكون على اهلواء مباشرة      :  ألتزامين أو املباشر   لكتروينالتعليم اإل  .١
أي يف نفس الزمان ويلتقي املتعلمني او املتدربني مع بعضهم البعض أو مع املعلـم               

أو املؤمترات اليت تكون عن طريـق         (Chatting)ة  وذلك من خالل غرف احملادث    
ومن حماسن هذا النوع من التعلـيم       .  من خالل شبكة االنترنت    والصوت أو الفيدي  

حصول التغذية الراجعة بشكل مباشر خبالف التعليم اإللكتروين  غري املتـزامن إال             
 .انه حيتاج إىل تقنيات جيدة ودعم فين متمكن وشبكة اتصال جيدة

وهذا النوع من التعليم ال يتطلب      : لكتروين غري املتزامن أو غرب املباشر     م اإل التعلي .٢
التواجد يف نفس الوقت لتلقي احملاضرة أو التدريب، فاملتعلم أو املتدرب بإمكانـه             
احلصول على املعلومات يف الوقت املناسب له وذلك من خالل الربيد اإللكتـروين             

 انه يراعي الفروق الفرديـة حيـث ميكـن          أو املنتديات ومن اجيابيات هذا النوع     
للمتعلم االطالع على املوضوع بالقدر الذي يشاء وأينما شاء ،أما سلبيات هـذا             
النوع فتكمن يف عدم حصول التغذية الراجعة بشكل مباشر، كما حيتاج من املتعلم             

 .حتفيز نفسه للدراسة واالطالع ذاتيا حىت يتمكن من استكمال الربنامج 
 

א אא :מ
يعد التعليم اإللكتروين خمرجاً للكثري من اإلشكاالت اليت توجه العملية التعليمية 

 املعاصرة، لذا مستوى الفرد أو اجلماعة كما أن التقنية أصبحت جزء من احلياةسواء على 
 ومنها ما لكتروين مربر األخذ به جلملة من األسباب اليت أوردا األدبياتيعترب التعليم اإل

التركي، (و) ١٢:هـ١٤٢٤النملة،(و) ١١٨،١١٩: م٢٠٠٤:حممد، ،دعبد احلمي(أورده 

)  ٢٣:هـ١٤٢٤العريفي، (و) ٢٢٢،٢٢٣:هـ١٤٢٥املوسى، ( و) ٦:هـ١٤٢٤
:وتتلخص تلك املربرات يف التايل



 ٣٠

زيادة أعداد املتعلمني يف مجيع املراحل التعليمية، وقلة أعـداد املقاعـد الدراسـية        .١
 .ة سواء يف الكليات أو اجلامعات أو مراحل التعليم العامالنظامي

زيادة أعداد اخلرجيني من املرحلة الثانوية الراغبني يف مواصلة دراستهم اجلامعية ويف             .٢
 . واجلامعات واملعاهد عن استيعاب هذه األعداد من اخلرجينيتاملقابل تعجز الكليا

البعض من مواصلة دراسته يف جمـاالت       الكلفة العالية للدراسة النظامية مما ال ميكّن         .٣
 .يتوقع متيزها فيها

 .التبعات السلبية من سفر بعض الطالب للخارج اقتصاديا وثقافيا .٤
مؤشرات النقص يف أعضاء هيئة التدريس يف كثري من التخصـصات يف الـوطن               .٥

 .العريب إما هلجرم أو لعدم مواكبتهم للتطورات العلمية احلديثة
راحل التعليم العام على مواكبة التطورات التقنية مما ميكنهم من          قدرة املتعلمني يف م    .٦

 .مواكبة التعلم االلكتروين
حتسن وسائل االتصال يف الوطن العريب مما ميكن العديد منهم من التواصـل مـع                .٧

 .مراكز البحث واملواقع االلكترونية التعليمية
ريات املعاصرة والنيـل    االنفجار املعريف وتدفق املعلومات مما يستوجب مسايرة التغ        .٨

 .من الثورة املعلوماتية
رغبة العديد من املؤسسات مواكبة التغريات العلمية العاملية مبا ينعكس إجيابا علـى              .٩

 .تلك املؤسسات
حاجة العديد من العاملني تطوير أدائهم ذاتيا من خالل دورات تدريبيـة             .١٠

 .بكلفة مناسبة ووقت يتالءم مع طبيعة عملهم
الفردية سواًء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مكانية بـل          مراعاة الفروق    .١١

 .حىت نوع قدراته أو نوعه الذي كان حيصر جماالت التعليم لفئة دون اخرى
اخلصوصية يف التعلم وبذلك ال يكون نوع الطالب عائقاً على دراسة بعض             .١٢

 .التخصصات مما هي حصر على فئة دون أخرى
د للمعلومة وملقن هلا إىل مـشرف       تغري طبيعة دور املعلم من مصدر أوح       .١٣

 .وموجه للطالب



 ٣١

 للتعليم اإللكتروين مقارنة بالكلفة العالية لاللتحـاق        ةالكلفة املادية اليسري   .١٤
 .بالدورات التدريبية أو املعاهد أو الكليات

 يالحظ أمهية العمـل علـى االهتمـام بـالتعليم           ةواملطلع على املربرات السابق   
عديد من املؤسسات التربوية، لتعم أجابيات هذا النوع مـن          اإللكتروين، ودعمه من قبل ال    

التعليم، أفراد اتمع وتتالىف املؤسسات التربوية سلبياته احملدودة من خالل رقابـة جـادة             
  . وفاعلة

  
א מ א :א

تروين على عدد من األدوات والتقنيات الالزمة لتفعيل هذه لكيعتمد التعليم اإل
زيتون، (لنوع من التعليم ومن تلك املتطلبات واألدوات الالزمة هلذه التقنية ما أورده ا

: م٢٠٠٣سعادة، السرطاوي، ( و) ١٤ -١٣: هـ١٤٢٤العجب،(و) ١٢٦: م٢٠٠٥
  :وتتلخص يف التايل) ٢٣٤ -٢٣١:هـ١٤٢٥املوسى، ( و ) ١٦١-١٥١
 :(CD)القرص املدمج  .١

ألجهزة اخلاصة باملتعلمني وميكن لكل طالـب       يعد فيه املقرر الدراسي، مث حيمل على ا       
االطالع عليها عند احلاجة ، وميكن أن تشتمل األقراص املدجمة  على ملفات بالصوت              

 .والصورة ولكل نوع منها أقراص تتناسب مع وظيفته
 : (Intranet)الشبكة الداخلية  .٢

ـ               ال من خالهلا ميكن ربط مجيع أجهزة املدرسة بعضها ببعض وميكـن للمعلـم إرس
 .واستقبال املعلومات الوجبات منه إىل  الطالب

 :(The Internet)شبكة االنترنت  .٣
 ميكن تفعيلها كوسيط إعالمي ،كما  ميكن أن  ختزن الربجميات التعليمية على موقـع               

 .املؤسسة التربوية، ويكون للمسجلني باملؤسسة إمكانية االستفادة منها
  :(Video Conferences)مؤمترات الفيديو .٤



 ٣٢

 بني الطالب بعضهم البعض ومعلميهم من خالل الصوت         رمتكن هذه التقنية من التحاو    
والصورة، كما ميكنها نقل املؤمترات أو التجارب املعملية بشكل مباشر، وتعد فعالة يف             

  .حتقيق أهداف التعليم عن بعد
 :(Audio Conferences):املؤمترات الصوتية .٥

 عن بعد، كما أا اقل كلفة مقارنة مبؤمترات الفيديو           تعترب هذه التقنية جمدية يف التعليم     
 .حيث تقتصر على الصوت فقط

 : (Interactive Video)الفيديو التفاعلي .٦
تتميز هذه التقنية بإمكانية تفاعل املتعلم مع املادة املعروضة املشتملة علـى الـصوت              

ل من اجتاه واحـد     والصور املتحركة دف التفاعل مع املادة التعليمية، ويقتصر التفاع        
  .وهو الطالب مع املادة املعروضة فقط دون املعلم 

  :(Satellite Programs)برامج القمر الصناعي  .٧
من خالل تقنية األقمار الصناعية املرتبطة باحلاسب، ميكن االستفادة مـن القنـوات             

ـ             ز السمعية والبصرية يف العملية التعليمية، وجعلها أكثر حيوية، بشرط أن تزود مراك
  .االستقبال بأجهزة استقبال متوافقة مع النظام املستخدم

 :(E-Mail)الربيد االلكتروين .٨
  .ويهدف إىل تبادل الوثائق والرسائل عن طريق الشبكة العاملية االنترنت

 :(Mailing List)القوائم الربيدية  .٩
ـ                ا وهو قائمة من العناوين الربيدية متكن الفرد أو املؤسسة من إرسـال الرسـائل إليه

  .بواسطة عنوان بريد واحد
  :(White Board)اللوح األبيض  .١٠

  .يندويتم من خالهلا تقدمي الشرح ونقله إىل املستفي
 :(IRC)(Internet Relay Chat)احملادثة خالل االنترنت  .١١

وهو برنامج ميكن املستخدمني عامليا من التخاطب مع بعضهم البعض عن طريق الكتابة  
  .نتوالصوت والصورة عرب االنتر

 :(Discussion Groups)نقاش اموعات .١٢



 ٣٣

  .وتتم بني جمموعة من األفراد عن طريق التواصل الكتايب عرب الشبكة العاملية االنترنت
 :(File Exchange)نقل امللفات  .١٣

  .وميكن من خالهلا نقل امللفات من مستفيد إىل آخر
 

א מ א :א
 ميكن حتقيقها عند األخذ ذا النـوع مـن          للتعليم اإللكتروين عدد من األهداف    

التـودري،  ( و) ٢٩٥ -٢٩٣: هــ  ١٤٢٤سامل،(التعليم ومن تلك األهداف ما أورده   
  :وميكن إجيازها فيما يلي) ٨٠-٧٩:هـ١٤٢٥
 .توفري بيئة تعليمية تفاعلية غنية املصادر واخلربات .١
مع مستجدات الثورة   إعادة صياغة ادوار القائمني على العملية التعليمية مبا يتوافق           .٢

 .املعلوماتية بشكل يضمن حتسني خمرجاا مبا يتوافق مع طبيعة العصر
منذجة التعليم وتكرار الصور املتميزة منه مبا يعني على ارتقاء األفـضل وتعمـيم               .٣

 .النماذج املتميزة منه
دعم تفاعل القائمني على العملية التعليمية وتعميق احلوار بني املدرسـة واملـرتل              .٤

مواتمع واملتخصصني واملثقفني على اختالف مستويا. 
إكساب الطالب واملعلمني املهارات الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة مبا           .٥

 .ينعكس إجيابا على العملية التعليمية
توسيع دائرة اتصال الطالب والقائمني على العملية التعليمية إلكـساب الطالـب             .٦

على املعلومة من مصادرها املتنوعة وعدم االقتصار علـى         مهارة البحث واحلصول    
 .مصادر حمدودة كالكتاب املدرسي أو املعلم

 .تطوير دور املعلم من ناقل للمعلومة وملقن هلا إىل موجه للطالب .٧
 .إعداد جيل من املعلمني والطالب قادر على التعامل مع التقنية بشكل مناسب .٨
نية بشكل يستفيد مـن اجيابياـا ويـتالىف         مساعدة اتمع على التفاعل مع التق      .٩

 .سلبياا
  
  



 ٣٤

א מ א מ :א
يعتقد البعض أن التعليم اإللكتروين سيعمل على إلغاء دور املعلم، وبناء على هـذا              
التوجه يتحفظون على هذا النوع من التعليم، والواقع أنه ال ميكن أن يلغي دور املعلم بـل                 

سـامل،  (  ومهامه يف ظل هذا النوع من التقنية، وميكن االسترشاد مبا أورده             ستتغري أدواره 
من املهام وأدوار ) ٣٠٠٩ -٢٩٩: هـ١٤٢٤سامل، (و) ٣١٧، ٣١٦: هـ١٤٢٤سريا، 

  :للمعلم يف ظل التعليم اإللكتروين وميكن إجيازها فيما يلي
جـه للطالـب    أن يغري املعلم من دوره التعليمي السابق من ناقل للمعلومة إىل مو            .١

 .للبحث عنها من خمتلف املصادر واملواقع اإللكترونية املناسبة
 دوره االجيـايب يف    ا ليستـشعرو  أن يعرف وحيث الطالب بقيمة التعليم اإللكتروين       .٢

 . تعلمهم وحيام املستقبلية
 بـبعض   هأن يطور املعلم من قدراته يف هذا اال حىت يكون قدوة للمتعلمني بإملام             .٣

 .ملهمة يف هذا اال وال يعين ذلك وجوب معرفته التام ذه التقنيةاجلوانب ا
 .تعريف الطالب باملفاهيم واخلربات اليت جيب اإلملام ا أثناء التعلم .٤
 املناسب للمحتوى املقدم حىت يضمن حصوهلم علـى         طأن يعرف املتعلمني بالرواب    .٥

 . القدر املناسب واملرتبط باملادة العلمية
لم االحتياجات الفعلية للمتعلمني منذ بدء الدورة وذلك من خـالل           أن يقدر املع   .٦

 .التقييم القبلي هلم مبا يعينه على تقدمي  احملتوى املناسب للمتعلمني
أن يالحظ املعلم مدى تقدم املتعلمني من خالل ما يسجله احلاسب من استجابات              .٧

 . املناسبة لتوجيههم تليتخذ القرارا
تعلمني بشكل فـردي ومجـاعي بنـاء علـى نوعيـة            أن يتناسب التوجيه مع امل     .٨

 .االستجابات املسجلة عنهم
أن يكون املعلم مع بقية زمالئه يف جمال التخصص فريق عمل للبحث عن الربجميات       .٩

 . املرتبطة باملادة واملعدة سلفا أو يبنون برجمية تعليمية مناسبة ملواد  ختصصهم
ربجمية وذلك للطـالب ذوي     وصف األنشطة االثرائية املرتبطة مبوضوع ال      .١٠

 . املستويات املرتفعة



 ٣٥

 .وصف بعض األنشطة العالجية للطالب منخفضي التحصيل .١١
  

א מ א :א
يتميز ـا، ولقـد     لكتروين العديد من االجيابيات واملزايا والفوائد اليت        للتعليم اإل 

ــ  ــك املزاي ــن تل ــدد م ــات ع ــا اأوردت األدبي ــها م ــات ومن أورده   واالجيابي
ـ ١٤٢٥املوسى،( و) ٢٩٧ -٢٩٥:هـ١٤٢٤سامل،( سـالمه،  ( و) ٣٣١-٢٢٥:هـ

  :وميكن إمجال ذلك فيما يلي) ٣٣١ -٣٢٣: هـ٢٠٠٢أبوريا، 
إتاحة فرصة التعلم جلميع فئات اتمع، دون النظر إىل اجلنس أو اللون أو السن أو                .١

م لـسبب مـن     احلالة االجتماعية أو االقتصادية، وبذلك يساعد من فام التعلـي         
 .األسباب السابقة مواصلة تعليمهم دون أي عائق

إحساس املتعلمني باملساواة يف فرص التعلم وإبداء آرائهم  بكل يسر وسهولة، ذلك              .٢
أنه يف القاعات الدراسية التقليدية إما لسبب سوء تنظيمها أو لـضعف صـوت              

قتصادية يتعذر عليه   الالطالب أو خلجله أو جلنسه أو لونه أو حلالته االجتماعية أو ا           
 . أو مشاركته بشكل اجيايبإبداء رأيه

توفر التعليم يف أي وقت للمتعلم حيث ميكن للمتعلم الدخول على موقع املدرسة              .٣
أو اجلامعة أو احلصول على الربجميات التعليمية والتعلم مـن خالهلـا يف الوقـت               

 الذي كان يقضيه يف      من الوقت  واملكان املناسب للمتعلم وبذلك يوفر املتعلم كثرياً      
 . الذهاب والعودة أو االنتظار بني احملاضرات

التواصل واحلوار بني املعلم والتالميذ بكل يسر وسهولة وذلك من خالل املنتـدى              .٤
كما ميكن فتح    .ي التفاعل و أو الفيدي  لكتروينالتعليمية أو الربيد اإل   اخلاص باملؤسسة   

 .راسية عليا واإلفادة من غريهماحلوار مع الغري إذا كان الطالب يف مراحل د
 .املتابعة الفورية من قبل أولياء األمور وتواصلهم مع املعلمني وإدارة املدرسة .٥
 التغلب على مشكلة األعداد املتزايدة من الطالب وقلة القاعات الدراسية وخاصة            .٦

 .يف التخصصات النظرية



 ٣٦

اشرة أو مـن خـالل   احلصول على التغذية الراجعة الفورية إما من خالل املعلم مب     .٧
 .تطبيق املتعلم  ألحد أنواع التقومي العديدة القبلية أو البنائية أو اخلتامية

 يف البحث واملتابعة وذلك إما لوجود املادة العلمية على موقع املؤسسة            ةستمرارياال .٨
التعليمية أو للبحث يف املواقع املرتبطة واليت حتددها املؤسسة أو حبث املتعلم عنـها              

 .يتبشكل ذا
جيابية املتعلم يف هذا النوع من التعليم، حيث يبادر للبحث عن املعلومة من خالل              إ .٩

املعلـم  الربجمية املقدمة له، أو خالل املواقع التعليمية، أما يف التعليم التقليدي فـان          
 .جيايب واملتعلم سليب ومستقبل هلايكون هو اإل

لـى الكتـاب أو     عتعدد وتنوع مصادر العملية التعليمية حيث ال تقتصر          .١٠
ن الطالب من احلصول على املعلومة من أكثـر مـن         ميكّ لكترويناملعلم، فاملقرر اإل  

 .مصدر
خفض كلفة التعليم اجلامعي عند زيادة أعداد الطالب امللتحقني ذا النوع            .١١

 .من التعليم
ستفادة من اخلربات العلمية املتميزة وذلك من خالل تعميم خرباا ممـا            اإل .١٢

 .ر االجيايب على جودة العملية التعليميةيكون له األث
ك من خالل تصميم املادة العلميـة       التشويق واملتعة يف العملية التعليمية وذل      .١٣
 على الوسائط املتعددة من الصوت والصورة واحلركة مما يدفع املـتعلم إىل             عتماداًإ

 . االستمرار واملتابعة دون سئم أو ملل
زين استجاباته، مما ميكن من الكشف      متابعة سري املتعلم وذلك من خالل خت       .١٤

 .عن مواطن الضعف عنده وتالفيها من قبل املعلم حبلول مناسبة
تقليل األعباء اإلدارية للمعلم واليت كانت تشغل جل وقته كمتابعة احلضور            .١٥

ت يدويا، مجيع هـذه     جبات وتسليمها وتصحيحها أو رصد الدرجا     اأو استالم الو  
 .يا مع احلصول على النتائج بشكل مباشرلكتروناألعمال ميكن إجنازها إ

 حيث يتـضمن    يلكتروين التعليم تبادل بني املتعلم والربنامج اإل    التفاعل امل  .١٦
 .الربنامج أنشطة تفاعلية



 ٣٧

 حسن اإلفادة من التقنيات احلديثة من قبل الطالب واملعلم مما ينعكس إجياباً            .١٧
 .على الفرد واتمع 

إىل موجه للطالب وحمفز له على البحث       تغري دور املعلم من ملقن للمعلومة        .١٨
 .واالبتكار

 وذلك لتواصل املعلمني والطالب مـع     مواكبة املستجدات العلمية العاملية      .١٩
 .املؤسسات التعليمية العاملية والتعرف على ما استجد يف جمال التخصص

 علـى   لكتروين يف زيادة ثقة املتعلم بذاته مما ينعكس إجياباً        يسهم التعليم اإل   .٢٠
 .ه املستقبلية تعلما ونشاطاًتصرفات

لكتروين تفادى املخاطر الناشئة عن التطبيقـات املعمليـة         ميكّن التعليم اإل   .٢١
 .الفيزيائية أو الكيميائية وخاصة يف املراحل التعليمية األوىل

  
א מ :א

 مـن   تعدد إجيابيات التعليم اإللكتروين إال أن له بعض من السلبيات اليت يأمل           مع  
القائمني على املؤسسات التعليمية العمل على تقليصها مبا يعود بـالنفع علـى املنـتمني               

ـ ١٤٢٤سـامل،     (التعليمية ومن تلك السلبيات ما أورده       للمؤسسة   ) ٢٩٩ ،٢٩٨: هـ
  :وتتلخص يف التايل) ١٨٨-١٨٦م،ص ص٢٠٠٤(سعادة وإبراهيم (و

عريف أكثر من اجلانب املهاري      على اجلانب امل   ةتركيز العديد من الربجميات التعليمي     .١
أو الوجداين، وقد حاولت الدراسة احلالية تاليف هذه السلبية واهتمـت باجلانـب             
املهاري من خالل الربجمية املختارة مما انعكس إجيابيا على العينة التجريبية حيـث             
تفاعلت مع الربنامج املختار كما انعكس إجيابا على مهارات العينة والتواصل مـع             

 .حثالبا
اقتصار التعليم اإللكتروين على حاسيت السمع والبصر وأثارمها السلبية الناشئة عن            .٢

ويعتقد الباحث أنه ميكن تاليف هذا القـصور        . مكوث املتعلم أمام جهاز احلاسوب    
من خالل تثقيف املتعلمني باألضرار الصحية املتوقعة لتاليف أسباا، أو من خـالل             



 ٣٨

 بطريقة متكنه من تاليف األضرار املتوقع حدوثها        -من حيث الزمن  -برجمة احلاسوب 
 .للمتعلم

شعور بعض املتعلمني بالدونية إما لعدم إمتالكهم أجهزة احلاسب أو لعدم متكنهم             .٣
ولقد حاول الباحث تاليف هذا العيـب مـن         . بشكل جيد التعامل مع هذه التقنية     

ـ           هم وبـني   خالل التوجيه الفردي لبعض الطالب بشكل يكفل تقليص الفارق بين
 .زمالئهم املتميزين، وبذلك تالشى عند بعض املتعلمني هذا القصور إىل حد ما

ارتفاع كلفة التعليم االلكتروين وخاصة يف املراحل األوىل لتطبيقه وما يتطلبه مـن              .٤
مبالغ لشراء أجهزة احلاسب وتصميم أو اقتناء الربجميات وتطوير خطوط االتصال           

 .والصيانة ورسوم االتصال
 التعليم اإللكتروين الفجوة اإلجتماعية، حبكم بناء الربجميات التعليمية علـى           يعمق .٥

املثري واالستجابة بني احلاسب واملتعلم، إال انه ميكن للمؤسسة التعليمية أن تتفادى            
هذا القصور من خالل فتح ساحات احلوار والنقاش بني املتعلمني بعضهم الـبعض             

 . املتعلمني واملعلمني لبناء عالقات إنسانية بني
اقتصار التعليم اإللكتروين على التخصصات النظرية دون التخصـصات العمليـة            .٦

كالطب والصيدلة، ويتوقع الباحث أن تطور التقنية والربجميات التعليميـة كفيلـة            
 . بتعميم التعليم اإللكتروين على العديد من ااالت التعليمية

 
א מ :א

هتمام بالتعليم اإللكتروين إال أنه ال زال يواجه عدد من الصعوبات االمع تنامي 
سامل، (واملعوقات اليت حتول دون حتقيق أهدافه املرجوة، ومن تلك املعوقات ما أورده 

وتتلخص يف ) ٣١٨، ٣١٧: هـ١٤٢٤سامل، سرايا، (و) ٣١٧، ٣١٦: هـ١٤٢٤
  :التايل
 على مستوى أعضاء هيئة التدريس      لكتروين سواء لة املتخصصني يف جمال التعليم اإل     ق .١

 .باجلامعات أو الكليات أو املعاهد أو الدعم الفين هلذا اال
 .عدم التخطيط املسبق يف تصميم املؤسسات التعليمية لتبين هذا النوع من التعليم .٢



 ٣٩

ة وصعوبة متويلها لتفادي القصور يف      يضعف البنية التحتية لكثري من املؤسسات التعليم       .٣
 .ومستلزماا أو تسهيل االتصال أو الصيانةعدد األجهزة 

 . التعليمية املناسبة لسد حاجات املتعلمني يف خمتلف ااالت التخصصيةتقلة الربجميا .٤
 .ترتب عليه قلة إنتاجهايرتفاع تكلفة إنتاج الربجميات التعليمية مما إ .٥
 .ندرة وجود املؤسسات أو الشركات العربية املنتجة للربجميات التعليمية .٦
إال أن رسومه ال زالت ) نترنتاإل(لشركات لتوفري تقنية االتصال مع تنافس عدد من ا .٧

 .مرتفعة كما أن اخلدمات املقدمة دون املستوى املأمول
ضعف إملام كثري من املعلمني مبهارة استخدام التقنيات احلديثة وندرة وجود دورات             .٨

 .لتعليميةتدريبية يف هذا اال على مستوى العديد من املؤسسات ا
سات التعليمية بأمهيـة    قتناع عدد من أعضاء اهليئة التعليمية يف كثري من املؤس         عدم إ  .٩

 على دوره يف    ة به أو لتخوفه من االنعكاسات السلبي      التعليم اإللكتروين إما لعدم اإلملام    
 . املؤسسة التعليمية من تبين هذا النوع من التعليم

 بني كثري من     اإللكتروين مما عمق الفجوة    وات التعريفية بأمهية التعليم   قلة الند  .١٠
 .أعضاء اهليئات التعليمية وزاد من الفجوة بينهم وبني هذا النوع من التعليم

لكتروين، مما ترتب عليه     التعليم اإل  قلة وعي العديد من اهليئات التعليمية بأمهية       .١١
 .عدم اإلملام مبتطلباته وتوفريها ملؤسسام التعليمية

 . العربية مما انعكس سلبا على إنتاجهاةجميات التعليميستنساخ الربكثرت إ .١٢
النظرة الدونية هلذا النوع من التعليم مقارنة بالتعليم النظامي وذلك لعدد من             .١٣

 بدور هذا النوع    فاألسباب منها تقصري املؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم بالتعري       
 .من التعليم

دات املمنوحـة مـن قبـل       هاعتراف العديد من اجلهات الرمسية بالش     عدم إ  .١٤
 .لكترونيةاجلامعات اإل

ومع كل املعوقات والصعوبات السابق ذكرها إال أنه من املالحظ أن بعض املنـتمني              
للحقل التعليمي حياول جاهدا تنمية قدراته يف هذا اال إما باحلصول على دورات تدريبية،              

لنوع من التقنية، وذلـك للحاجـة       أو االطالع على عدد من املواقع اليت تثري معرفته ذا ا          
  .الفعلية  وامللحة لتبين هذا النوع من التعليم



 ٤٠

א :א
א :א

:
ما أنتجه التالقي بني تكنولوجيـا احلاسـوب        برز  تعترب الربجميات التعليمية  من أ     

نولوجيا احلديثـة،   والتربية؛ وذلك ملا يتميز به احلاسوب من قدرة يتفرد ا عن سائر التك            
واملتمثلة يف تفعيل دور املتعلم من خالل املثريات النابعة من احلاسـوب،  واالسـتجابات               

  .املتوقعة من املتعلم
  

א מ
" أوردت األدبيات عدد من تعريفات الربجمية التعليمية ومنها تعريف قنديل بأـا             

املربمج حبيث توجـه املكونـات     ...قبل  جمموعة مفصلة من التعليمات واألوامر املعدة من        
: م٢٠٠٢:قنديل.(املادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض احلصول على نتائج معينة         

١٦٠(  
 Multi-mediaتلك الرسائل التعليمية متعـددة الوسـائط   " ما أورده سامل وسريا بأا

Instructional Message ـ تم إعـدادها   املعربة عن احملتوى الدراسي وأنشطته، اليت ي
وتصميمها وإنتاجها يف صورة برنامج كمبيوتري يف ضوء معايري حمددة ووفقاً ألهـداف             

  )٣٠٤،٣٠٥:هـ١٤٢٤سامل، سريا، " (تعليمية حمددة
املواد التعليمية اليت يتم تصميمها وبرجمتـها بواسـطة         " كما يعرفها سالمه وأبو ريا بأا       
  )٢٦٥:م٢٠٠٢ا، سالمه، أبوري.(احلاسوب لتكون مقررات دراسية

ــورد ــوع، ( ويـ ــة والرفـ ــي )  ٦٤:م٢٠٠٤القرارعـ ــافربريجر(تعريفـ ) فـ
واللذان يشريان إىل أا طريقة لتقدمي املعلومات عـن          (Frear&Hirchbahl,1999)و

  .طريق احلاسب مع توظيف النص واألشكال واحلركة
 من تقنيـة    من خالل ما سبق يتبني أن الربجمية التعليمية ما هي إال حماولة لالستفادة            

احلاسوب ومؤثراته الصوتية واحلركية لعرض احملتوى العلمي بشكل تفاعلي مـشوق ويف            
  .ضوء أهداف حيددها املتخصصني يف جمال تقنيات املناهج



 ٤١

  
א :א

أنواع الربجميـات إىل برجميـات نظـم        ) ٦٧-٥٨:م٢٠٠٢سالمه، أبو ريا،    (يصنف  
  :ل نوع منهاوبرجميات تطبيقية وفيما يلي تعريف بك

وهي اليت يكون فيها احلاسوب املتحكم يف عملها وتطبيقهـا          : برجميات النظم : أوالً
 :وتنقسم إىل األربعة أنواع التالية 

ودف إىل تسهيل عمليات احلاسب ومنها على سبيل املثـال          : برجميات اخلدمات  .١
  .برامج الكشف عن األخطاء والفريوسات

اجلة موضوعات متخصصة كالتصميم وقواعـد      تستخدم ملع : الربجميات املساندة  .٢
البيانات واألرشفة ومنها علـى سـبيل املثـال بـرامج التـصميم اهلندسـي               

(AutoCAD)و (Corel Draw11)  كاملستخدم يف الدراسة احلالية.  
هي برامج حتول الربنامج املكتوب بإحدى لغات الربجمة اىل برنامج          : برامج الترمجة  .٣

 .تنفيذي مكتوب بلغة اآللة
وهي جمموعة من الربامج تعمل على تنظيم العمل باحلاسب بـني           : نظم التشغيل  .٤

املعاجل والذاكرة ووحدة اإلدخال واإلخراج والذاكرة الثانوية كاألقراص املدجمـة          
(CD). 

وتعمل على تلبية احتياجات املـستخدمني وتـصنف إىل         : الربجميات التطبيقية : ثانيا
  :نوعني
وتصممها شركات احلواسيب وإنتاج الربجميـات       برجميات التطبيقات اجلاهزة   .١

 .(Word Processors)ومنها برامج معاجلة النصوص 
 حيث ميكن للمستخدم الشخصي كتابة الـربامج        برجميات التطبيقات اخلاصة   .٢

 . اخلاصة مبجاله ومن أمثلتها برامج حتليل البيانات اإلحصائية
 :اتويوضح الشكل التايل التصنيف السابق ألنواع الربجمي



 ٤٢

  
  

א א אמ א :א
للربجمية التعليمية فوائد اجيابية على العملية التعليمية مقارنة مع الطرق والوسـائل            

تلك الفوائد واملميزات   ) ٨٩،  ٨٨: هـ١٤٢٤اهلرش وآخرون،   (التعليمية األخرى ويورد    
  :وميكن تلخيصها فيما يلي

ادة العلمية بطريقة شيقة ال حتققها الطرق واألساليب والوسائل التعليمية          عرض امل  .١
 .األخرى

 .متكني الطالب من التعلم الذايت .٢
 .تسهم يف تفريد املادة العلمية .٣
 .تنويع مصادر التعلم وبذلك ال يكون الكتاب هو املصدر األوحد للمعلومة .٤
يسر وسهولة مقارنة   توفري وقت وجهد ومال املتعلم حيث ميكن احلصول عليها ب          .٥

 .باحلصول على املعلومة من املصادر األخرى
 .توفري الوقت للمعلم يف التوجيه وإرشاد املتعلمني .٦
أجدى من غريها يف إيضاح املفهوم للطالب وذلك ملا تشتمل عليه من جوانـب               .٧

 .تفاعليه تتفرد ا الربجمية عن غريها من الوسائل
 .لى حتصيله وثراء معلوماتهتفعيل دور الطالب مما ينعكس إجيابا ع .٨

  
  
  

 أنواع الربجميات 

 الربجميات التطبيقية

 الربجميات املساندة

 برامج الترمجة نظم التشغيل

 برجميات اخلدمات

 برجميات النظم

 الربامج اجلاهزة برامج املستخدم



 ٤٣

א :מ
تصميم الربجمية التعليمية إىل قسمني األول عناصر إنتـاج الربجميـة           تنقسم عناصر   

ويتمثل ذلك يف الفنيني واملتخصصني الذين يقع على عاتقهم بناء الربجمية، أمـا العناصـر               
وفيما يلي بيان للعناصر اإلنتاجية     . الفينالفنية التصميمية فهي املرتبطة باجلانب اإلخراجي و      

  :وميكن إجيازها فيما يلي) ٨٥، ٨٤:هـ١٤٢٤اهلرش وآخرون، (حسب ما أوردها 
 . ودوره اختيار لغة الربجمة املناسبة إلعداد الربجمية:املربمج .١
 .وهو املختص بالتعامل مع مكونات احلاسوب التقنية والفنية: فين احلاسوب .٢
 .مثل املتخصصني يف الرياضيات أو العلوم أو الفنون: يميةاملختص باملادة التعل .٣
وهو املختص بتصميم الرسالة التعليمية والشاشات احملتوية على        : املصمم التعليمي  .٤

 .تلك الرسالة
  .وهي الوحدة أو الدروس املراد برجمتها بلغة احلاسب: املادة التعليمية .٥

صميم الفين حىت يتمكن من تصميم   وعلى مصمم الربجمية التعليمية العناية بعناصر الت      
برجمية تتحقق فيها العناصر اجلمالية املمتعة للمتعلم بشكل ينعكس إجيابا على التفاعل معها             
وشد انتباه  املتعلم بشكل ال يؤدي إىل انصرافه عنها أو ملله الناشئ من القصور يف إجيـاد                  

ن الربجميات اليت تتحقق فيها     التكامل واجلمال بني عناصرها التصميمية، ومع توفر العديد م        
جودة البناء للمحتوى املعريف إال اا تفتقد إىل عناصر التصميم اجليدة مما ينعكس سلباً على         

  :متابعة الربجمية، وتتلخص عناصر تصميم الربجمية يف التايل
حيتاج املربمج إىل تدعيم برجميته بعدد من الصور واألشـكال          : الصور واألشكال  .١

نية اليت تتالءم مع طبيعة املادة العلمية املعروضة وبشكل حيقق إيضاح           اهلندسية والف 
 .األفكار وال يعمل على تشتيت ذهن املتعلم

ينبغي على املصمم أن خيتار اخلطوط الواضحة واليت ميكـن للمـشاهد أن             : اخلط .٢
يقرئها بكل يسر وسهوله وهناك أنواع من اخلطوط يصعب على القارئ العـادي             

 .يز به من مبالغة يف الزخرفة والتعقيد يف بناء حروفها وكلمااقرأا ملا تتم
لأللوان أساليب فنية ينبغي مراعاا عند االختيار ومن ذلك درجـة           : درجة اللون  .٣

اللون إذ ينبغي أن يكون هناك مالئمة بني درجة اخلطوط واألرضية اليت جتاورهـا              



 ٤٤

و العكس، كما ينبغي أن ال    فإذا كان الشكل فاتح ينبغي أن تكون األرضية غامقة أ         
تتعادل درجة الشكل واألرضية لصعوبة مشاهدما كما ينبغي أن خيتلف أصـل            

 .اللون عند اختياره واألرضية
تساعد الرسوم البيانية على عرض البيانات بطريقـة شـيقة          : الرسوم اإليضاحية  .٤

وسهلة ومن ذلك طريقة اجلداول واملستطيالت واألعمـدة واخلطـوط البيانيـة            
 احلاسـوبية احلديثـة     جملنكسرة أو املنحنية أو الدائرية واألشكال املصورة والربام       ا

احلـديث  ) فيستا( أمثلة ذلك مكتبة برنامج      نحافلة بالعديد من هذه األشكال وم     
 .م٢٠٠٧إصدار 

تعترب احلركة عامل جذب للمشاهد لـذلك يـستغل         : الصور والرسوم املتحركة   .٥
 .شد جذب انتباه املشاهد عنصر احلركة يف الصور الدعائية ل

يعترب الصوت من العوامل املساعدة على تركيـز املـشاهد يف الربجميـة             : الصوت .٦
التعليمية إذ االقتصار على قراءة العبارات املكتوبة قد يكون عامل ملل للمشاهد مما             
يصرفه عن متابعة االطالع، لذا فإن إختيار األصوات املناسبة للتعليق أو قراءة بعض             

 يكون عامل تشويق للمتعلم وذلك ملخاطبة حاسيت السمع والبصر عنـد            النصوص
 .املتعلم
 مما سبق اىل أمهية أن يفعل مصمم الربجمية التعليمية أكثر من حاسة مـن               صيستخل

 بشكل مجايل حىت تكـون عنـصر        ةحواس املتعلم، كما أن عليه أن يوظف العناصر الفني        
  .ية التعليمية حىت ايتهجذب وتشويق للمتعلم ملشاهدة حمتوى الربجم

  
א א :א

تنوعت مداخل األدبيات يف اخلطوات املتبعة يف إنتاج الربجمية التعليمية، فمنها مـا             
حيث قـسما   ) ٣١٥-٣٠٦:هـ١٤٢٤سامل، سريا،   (اعتمد على املدخل املنظومي مثل      

ث خطـوات هـي املـدخالت       خطوات إنتاج الربجمية بناء على املدخل املنظومي إىل ثال        
  :والعمليات واملخرجات وميكن إجياز ذلك يف التايل

  



 ٤٥

  .املدخالت وتشمل مرحليت التحديد والتحليل: أوال
 .حتديد جمال إنتاج الربجمية حيث حتدد املادة أو الوحدة التعليمية .١
 .حتديد أهداف الربجمية .٢
 .ترمجة األهداف العامة يف صورة أهداف سلوكية .٣
 . العلميحتليل احملتوى .٤
 .تنظيم احملتوى .٥
 .حتديد املتطلبات السابقة  .٦
 .حتليل خصائص الفئة املستهدف .٧

  :ثانيا العمليات وتشمل املراحل الثالث التالية
التشخيصي، القبلـي، االختبـارات     : وتشمل االختبارات التالية  : مرحلة اإلعداد  .١

مل ترتيـب   وإعداد األنشطة التعليمية، وإعداد السيناريو الـورقي ويـش        . البنائية
 . الشرائح واجلزء املرئي واملسموع والوصف الفين وتصميم الشاشة

حتديد العنوان، املقدمـة، األهـداف   : وتشمل عدة خطوات منها : مرحلة اإلنتاج  .٢
االختبار القبلي، تنظيم احملتوى، ومراعاة توفر األمثلة والرسوم والصور املالئمـة،           

كمه يف الربنامج، وجود االختبار البنـائي       مراعاة التفاعل بني الربنامج واملتعلم، حت     
املرتبط باألهداف، سهولة تشغيل الربنامج والرجوع إىل القائمة واخلـروج مـن            

 .جالربنامج، عرض االختبار البعدي، محاية الربنام
 .وهي مبثابة التعديل والتطوير لكل مرحلة من مراحل الربجمية: مرحلة التقومي .٣
  .يت النسخ والتوزيع للربجميةوتشمل مرحل: املخرجات: ثالثاً

فانه حدد عشر خطوات أساسية جيـب       ) ١٤٥-١٣٨: هـ١٤٢٥املوسى،  (أما  
  :إتباعها إلنتاج الربجمية التعليمية وميكن تلخيصها يف التايل

ومن ذلك  . التحليل امليداين وذلك للتعرف على الظروف اليت يتم فيها تنفيذ الدرس           .١
 . احلاسبات، اجتاهات جمتمع الدرسطبيعة الدرس جديد أم قدمي، مدى توفر

احلصول على املادة العلمية ويتم بالتنسيق بني مصمم الدرس واملختصني يف املـادة              .٢
 .العلمية



 ٤٦

 .حتديد األهداف التعليمية .٣
 .تتابع وتسلسل املوضوعات .٤
 .كتابة حمتوى الدرس .٥
 .تصميم الشاشات مع التنسيق بني اإلطار وحجم األحرف والصور واألشكال .٦
 .لغة الربجمةإختيار  .٧
إنتاج وثائق الدرس وتنفذ بالتعاون بني مصمم الدرس واملربمج واملختصني يف كتابة          .٨

 .الوثائق
وتشمل الشكل العام ووظيفة الدرس واجلدوى االقتصادية       . تقومي ومراجعة الدرس   .٩

 .للدرس وأراء املستخدمني
 .توزيع الربنامج لالستعمال مث املتابعة .١٠
 

א א  :אמ

يعترب إختيار الربجمية التعليمية من أهم املوضوعات اليت تشغل بال التربويني وذلـك   
حملاوالت عدد من املتخصصني يف اال التربوي إنتاج برجميـات تعليميـة يف جمـاهلم أو                
احلصول على برجميات أعدت مسبقا من قبل مؤسسات تربوية، وتورد األدبيات عدد من             

عيـادات،  (  اليت حيكم يف ضوئها على جودة الربجمية التعليمية ومنـها مـا أورده             املعايري
ــرايا،( و)٢٧٧ -٢٧٤: م٢٠٠٤ ــامل و س ـــ١٤٢٤س ــرش ( و) ٣٠٦-٣٠٥:ه اهل
  :وتتلخص تلك املعايري يف التايل)  ٧٦-٧٤: هـ١٤٢٤وآخرون
أن يكون اهلدف العام من الربجمية واضحاً وحمدداً وان تكون األهداف الـسلوكية              .١

 .ملشتقة عنه أيضا واضحة وحمددة ميكن مالحظتها وقياسهاا
 .أن تتناسب الربجمية مع اخللفية الثقافية وميول ومستويات الفئة املستهدفة .٢
أن توفر الربجمية قدراً من التفاعل بني املتعلم وحمتواها لينعكس إجيابا على متابعـة               .٣

 .العملية التعليمية
علم لتحديد نقطة البدء عند املـتعلم سـواء يف          أن حتدد املتطلبات السابقة عند املت      .٤

 .الربجمة أو إختيار الربجمية املعدة مسبقا لتتألم مع مستوى املتعلم



 ٤٧

أن تتميز الربجمية بالتشويق واجلذب واإلثارة للمتعلم حىت يقبل املتعلم على متابعتها             .٥
توى   والصور واحلركات واألصوات واحمل     ةوذلك من خالل إستغالل األلوان املناسب     

 . املناسب
متكني املتعلم من التحكم يف الربجمية مع حتديد ذلك القدر بشكل ال يتعارض مـع                .٦

التسلسل املنطقي للمحتوى العلمي أو ينعكس سلبا على إدراك احملتوى أو التفاعل            
 .معه

أن يراعي يف الربجمية التعليمية عرض احملتوى العلمي يف ضوء التنظيم السيكولوجي             .٧
 .دة واملنطقي للما

أن توفر الربجمية قدراً مناسبا من األمثلة واألنشطة املتنوعة واملناسبة ملستوى الفئـة              .٨
 .املستهدفة واحملققة ملبدأ التدرج من السهل إىل الصعب

أن توفر قدراً من التمارين والتدريبات املتنوعة والكافية والنابعة من احملتوى العلمي             .٩
 .للمادة

ة الراجعة املتنوعة يف أسلوا وذلك بعد استجابة        أن تتوفر يف الربجمية التغذي     .١٠
 .املتعلم سواء لإلجابات الصحيحة أو اخلاطئة بشكل متساوي

 القبلية  ت أن تشتمل الربجمية على اإلختبارات واملقاييس املتنوعة كاالختبارا        .١١
 . والبنائية والنهائية

خطـاء   توفري املساعدة املناسبة للمتعلم حسب إستجاباته، وعند تكرار األ         .١٢
ينبغي أن تشخص الربجمية نقاط الضعف عند املتعلم وتعرض له ما يتناسـب مـع               
 . استجاباته من إعادة للمادة العلمية بشكل آخر وعرض األمثلة والتدريبات املناسبة

حتديد نقطة النهاية والعودة عند إحتياج املتعلم لذلك بشكل ميكن املعلـم             .١٣
 .ا حيتاج إليهمن التوقف عند احلاجة أو إعادة عرض م

 
א א :מ

لتفعيل دور املتعلم واستمراره يف التفاعل مع الربجمية التعليمية فإنه ينبغي على فريق             
الربجمة التنبه لشكل الشاشة وما حتتويه من خطوط وألوان ومساحات وعالقات ذلك بإطار           

ث من خالل اطالعه على عدد من الربجميات        الشاشة، وهناك عدد من املعايري إشتقها الباح      



 ٤٨

املعدة حملياً وما لوحظ عليها من مالحظات ومقارنة ذلك مبا أعدت وصممت من قبـل               
شركات متخصصة، من ذلك وعالوة على ما سبق إيراده من عناصر تصميم للربجمية، فإنه              

  :ميكن استخالص املعايري التالية لتصميم شاشة الربجمية التعليمية
ن العالقات التناسبية بني الوحدات واخلطوط واأللوان مقبولة من الناحيـة           أن تكو  .١

 .اجلمالية والعملية
أن تكون شاشات العرض مرتبطة ببعضها البعض أي أن جتمعها وحدة الـشكل              .٢

ويتحقق ذلك من خالل األلوان أو اخلطوط أو املساحات بل حـىت األصـوات              
 .زيز وحدة الشاشات املعروضةاملرافقة للعرض ميكن أن يكون هلا دور يف تع

أن تكون حمتويات الشاشة متوازنة حبيث ال يكون هناك إفراط يف بعض الشاشات              .٣
 .وشٍح يف البعض اآلخر

أن تتميز الشاشات بالتنوع يف أشكاهلا بشكل ال يتعارض مع الوحدة العامة للربجمية   .٤
علم وانصرافه عن   ، فرتابة األلوان أو اإلشكال أو اخلطوط رمبا تؤدي إىل سئم  املت            

 .متابعة حمتويات الربجمية التعليمية
ينبغي التنبه إىل أمهية األشكال املتحركة والصور وميكن تفعيل ذلك مـن خـالل               .٥

كامريا الفيديو الرقمية، فاملتعلم مييل إىل متابعة األشكال املتحركة ويكون ذلـك            
 .عون له ملتابعة حمتويات الربجمية

شكل واألرضية فإذا كانت درجة الشكل فاحتة فينبغي أن         أن يتنبه املصمم لقانون ال     .٦
 .تكون اخللفية غامقة والعكس يكون صحيح

 .اختيار األلوان املتوافقة ولكل مرحلة عمرية وفئة ما يناسبها من ألوان وأشكال .٧
عدم املبالغة يف الزخارف واخلطوط ذات اإليهام بالبعد الثالث أو شديدة التعقيـد              .٨

 .تطلب من املشاهد وقت أكثر لقرأا وفك رموزهاكخط الثلث الن ذلك ي
 . قراءة األفكار املطروحةةأن تعني األشكال والصور اإليضاحية على سهول .٩
االستفادة من تصميمات الشاشة املتنوعة واملرفقة بربنامج العروض التقدميية          .١٠

(Power Point) وذلك إلعدادها من قبل متخصصني يف هذا )  فيستا(أو برنامج
 .لاا



 ٤٩

أن ال تتعارض حمتويات الشاشة مع التعاليم اإلسـالمية بعـرض الـصور              .١١
 . واألشكال املخلة أو بعرض ما خيل ويتنا اإلسالمية والعربية

 
א א :מ

بعد العرض السابق ألنواع الربجميات وعناصر وخطوات تصميمها ومعايري إنتاجها          
سالمه (ة التعليمية اليت أوردا األدبيات ومنها ما أورده     حيسن إستعراض معايري تقومي الربجمي    

( وعن اجلابري، وكذلك ما أورده      ) جانيه وبرجيز (عن  ) ٣٠٦-٣٠١: م٢٠٠٢وأبو ريا،   
من معايري اعتمدت عن جامعة اللينوي األمريكيـة، ومـا أورده           ) ١٠١:م٢٠٠٢قنديل،  

  الباحث إىل إمجاهلا     صوبعد تصنيف تلك املعايري خل    ) ١٨٨،  ١٨٧: هـ١٤٢٦زيتون،  (
  :يف املعايري التالية

 هل مت حتديد اهلدف العام للربجمية؟ وما هي مربراته؟ ومـا األهـداف              :األهداف .١
السلوكية املشتقة عنه؟ وهل أوضحت للمتعلم؟ وهل يتوافق احملتـوى والطريقـة            
واألنشطة املمارسة عن الربجمية مع تلك األهداف؟ وهل ميكن قيـاس األهـداف             

 .تها من خالل الربجمية؟ومالحظ
 ويف ضوءه عدد من املعايري ومنها هل يتناسـب احملتـوى مـع الفئـة                :احملتوى  .٢

املستهدفة؟ وما مدى وضوح ذلك احملتوى ؟ وما مدى كفاية احملتوى واألنشطة من            
وهـل  . حتقيق األهداف املرجوة؟ وهل يتسلسل احملتوى بشكل خطي أم متفـرع          

 ادات اإلسالمية؟يتوافق احملتوى مع القيم والع
هل عنوان الربجميـة واضـح      : ويرتبط به عدد من املعايري ومنها     : أسلوب العرض  .٣

؟ هل الصور والرسوم    ةويرتبط مبحتواها؟ هل الطباعة واضحة وهل اخلطوط مناسب       
التوضيحية مناسبة وهل مت إستغالل الصور املتحركة وصـور الفيـديو بـشكل             

ب وهل التعليق املرافـق للربجميـة       مناسب؟ هل مت توظيف األصوات بشكل مناس      
يراعي قواعد اللغة السليمة ؟ هل يتمكن املتعلم من متابعة سري الربجميـة وميكنـه               
اخلروج واالنتقال إىل الشاشة الرئيسية أو الشاشات الفرعية بشكل مناسب؟ هـل            
 زود املتعلم بدليل ميكنه من استخدام الربجمية؟ ما مدى سهولة التعامل مع الربجمية ؟             



 ٥٠

وما مدى جودة تصميم الشاشة وطرق العرض ؟ ما مدى مناسبة طريقة العـرض              
 للمادة املعروضة وتشويقها للمتعلم ؟

 ويرتبط به عدد من املعايري ومنها هل حددت مطالب املـتعلم بـشكل              :التقومي .٤
موضوعي ومقنن؟هل مت التنويع يف التقومي من قبلي وبنائي وبعدي؟ هل يتبع التقومي             

؟ هل يتعرف املتعلم بشكل مباشر على مستوى حتصيله ويزود املعلـم        تغذية راجعة 
بنتائج يوجه بناء عليها؟ هل تسجل استجابات املتعلمني وحتفظ السترجاعها؟ هل           
يتبع التقييم معاجلة لنقاط الضعف لتالفيها وتعزيز نقاط القوة ؟ هل تراعي الربجمية             

 الفروق الفردية للمتعلمني؟
 يف عرض احملتوى واألنشطة والتقومي ؟ وهل        إدارة للوقت سن  هل تتميز الربجمية حب    .٥

 مدة الربجمية مناسبة للفئة املستهدفة؟
؟ وهل يتناسب سعرها مـع الوضـع        بسهولة حتميلها وتشغيلها  هل تتميز الربجمية     .٦

 املادي للفئة املستهدفة؟ 
يته التعليمية،  ولقد كانت املعايري السابقة بتوفيق اهللا عز وجل عوناً للباحث يف بناء برجم            

كما مت إختيار الربجمية اجلاهزة يف ضوئها وكان لذلك آثاره االجيابية على عرضهما وتفاعل              
 .    الدارسني معهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥١

א :א
א :א

:
 بالزخارف اإلسالمية، إذ ال ميكن أن خيلو منتج إسالمي أي           الفن اإلسالمي إقترن  

ال وتشغله الزخارف اإلسالمية، ويف هذا املبحث سيناقش الباحـث مفهـوم            كان نوعه إ  
الزخرفة اإلسالمية وعناصرها ، مث نشأا وتطورها يف خمتلف العصور اإلسـالمية ، مـع               

 والبنائية لألشكال اهلندسية واليت هي جمال الدراسة احلاليـة          ةالتركيز على النظم التأسيسي   
  .يب من الدراسةلإلفادة منها يف اجلانب التجري

  
א א .מ

دار حول مفهوم الزخرفة جدل كبري، فالبعض يعرفها على أا تزيني األشياء مـن              
ـ  خالل اخلطوط واأللوان وهذا الفريق يشتق معناها من املعاجم اللغوية وما هو شائع              ن ع

يل من شأن الفـن     وهناك من يذهب إىل أن هذا املعىن فيه تقل        مفهوم الزخرفة اإلسالمية،    
اإلسالمي وحيسن إيراد التعريفات القائلة مبا يذهب إليه الفريق األول مث بيان من يـذهب               

 . إليه اآلخرون
تزيني األشياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم، وزخرفـه أي          "يف اللغة يراد بالزخرفة     

أنـيس  "(زينه وكمل حسنه، والزخرف الـذهب والزينـة وكمـال حـسن الـشيء             
  )٣٩١:ت.ن،دوآخرو

كل رسم يعمل على مسطح بقصد ملء الفراغ يئات مجيلة          " ويعرفها مؤنس بأا  
والزخرفة تكون خطوطا أو هيئـات هندسـية أو نباتيـة أو     . متناسقة تستريح إليها العني   

حيوانية، ومجاهلا يعتمد أوال وأخرا على ذوق صانعها ودرجة سيطرته على املـادة الـيت               
  )  ١٥١:م١٩٨١مؤنس، " (يزخرفها أو يزخرف ا

 Decus مأخوذة من الكلمة الالتينية      Decoration"أورد صدقي أن كلمة الزخرفة           
أي التزين والتحلية فتكون وحدات العمل الفين يف تكرار ونسق يسر الناظرين، فاخلطوط             

  )١١٦ :هـ١٤٠٨ صدقي،"( سارا زخرفياًواأللوان واإليقاعات كلها تثري حساً
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مع ما ذكر سابقا بان املراد ا التزين والتحسني ويشري أن احلـرفيني             ويتفق غالب   
والصناع والفنانني املسلمني ادخلوا الزخارف على كل ما أنتجوه من أثاث وعمارة، ويبني             
أن العناصر الزخرفية كثرية ومتنوعة ومن أشهرها اخلط الكويف والرسوم اهلندسية املضلعة و             

ا متتد إىل حضارات عريقة كالبيزنطية والساسانية والفرعونيـة          ويرى أ  ةالنباتية واحليواني 
  )٢١٢:هـ١٤٠٨غالب،(

أما الفريق الثاين الذي يذهب إىل معارضة املفهوم السابق ويعترض حـىت علـى              
 فن زخريف بل أنه األساس الذي قامـت         س يرى أن الفن العريب لي     ،تسميته بأنه فن زخريف   

سـتعانة   وربا وأصبحت تنحى منحى الفن اإلسالمي يف اإل       بية احلديثة يف أ   عليه الفنون الغر  
نه ال ينبغي أن ينظر إىل الفن اإلسالمي مـن          لفرجار يف أعماهلا الفنية ويؤكد أ     باملسطرة وا 

نسي (املنظور الغريب إذ الفن اإلسالمي فن رائد وإبداعاته سابقة للفنون األوربية احلديثة             
  )١٩-١٨:م١٩٧٩

مساعيل إىل أن الفنون اإلسالمية ليست فنونـا زخرفيـة          س االجتاه يذهب إ   ويف نف 
أن املشاهد ألف أن ينظر إىل الرسوم واألشكال التجريدية يف الفن اإلسالمي             " رحيث يذك 

سـفين أن   ؤوي. ال أكثر وال أقل   ... بوصفها جمرد زخارف، تستهدف إثارة املتعة اجلمالية        
مضموا الروحي النابع من التـصورات      بل كان هلا يف الغالب      ... أقول أا نظرة قاصرة     

  )٧٠:م١٩٧٤إمساعيل، " ( واإلنسان... اإلسالمية لإلنسان املسلم فيما خيتص بالكون 
  

א :א
 من اً  إذ ال يكاد خيلو منتج-كما هو شائع- اً زخرفياً اإلسالمي بأنه فننيتميز الف

ل بعناصر زخرفية جتمله، ومع تنوع الزخارف منتجاته الفنية الكربى أو الصغرى إال وشغ
نه كان لطبيعة املنتج أحيوانية وآدمية وهندسية ونباتية وكتابية، إال أشكال اإلسالمية من 

واملكان دورمها يف حتديد نوعية العناصر الزخرفية، لذلك شاعت العناصر اهلندسية والنباتية 
د من ي وحتذير عن تصوير ذوات والكتابية دون غريها من الزخارف، ومرد ذلك ما ور

 سواء كانت آدمية أو غريها ومن تلك األحاديث الدالة على حترمي تصوير ذوات حاألروا
 بن باز رمحه اهللا يف رسالته عن حكم التصوير، عدد زاألرواح ما أوردها الشيخ عبد العزي



 ٥٣

قال : ه قالا حديث أيب سعيد رضي اهللا عنهمن األحاديث الدالة على حكم التصوير ومن
 وحديث أيب إنَّ أَشد الناِس عذاباً عند اهللا يوم القيامة املصورون :رسول اهللا 

ومن أظلم ممن ذهب خيلق  : قال اهللا تعاىلقال رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال
بن باز (لفظ مسلم  خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعرية

  )٣٧: ت.رون، دوآخ
  : على التوجيه النبوي السابق سيقتصر احلديث على العناصر الزخرفية الثالث التاليةوبناًء

א :א
الزخرفة النباتية هي تكوينات قوامها األغصان والوريقات والزهور احملورة تتشكل 

ات أن مبعث وتشري بعض األدبي. وفقا لنظم إيقاعية هندسية من الدوائر واملنحنيات
التحوير يف العناصر النباتية إمنا هو لرغبة الفنان املسلم يف البعد عن حماكاة األشكال 
الطبيعية، لذلك جاءت الزخارف النباتية حمورة عن األوراق واألزهار واألغصان، وفقا 

وظهر هذا النوع من الزخارف يف . لنظم شبه هندسية اتسمت بالتكرار والتناظر والتقابل
 وتطورت يف العصر  بالعراق ومبصر يف العصر الطولوينء التاسع امليالدي مبدينة سامراالقرن

. " "Arabesque 2"بسكاراأل"طلق على هذا النوع من الزخارف الفاطمي ولقد أ
  ). ٣٦، ٣٥:هـ١٤٠١حسن،(

 على " "Arabesque "بسكارآ"ويشري حسني أن أول من أطلق كلمة 
والذي ... يف كتابه ماهية الطراز Alois Rieglال الويس رجي"الزخارف النباتية هو 

 على نوع حمدد من الزخارف النباتية " بسكارآ"، حيث قصر كلمة١٨٩٣عام ...نشره 
البعيدة عن أصوهلا الطبيعية، حبيث تبدو على هيئة حلقات متشعبة انقسامية 

  ) ١١:م١٩٨٧حسني، "(متتابعة
  
  

                                 
2 "Arab-esque كلمة esque معناها على طريقه ومعناها باالجنليزية in the manner of أذاً معىن Araesque على طريقة العرب ومبا أن الكالم عن الفن فيكون 

  )حممد حسني الضوحيي. د/تعليق"( الفن على طريقة العرب"املعىن 



 ٥٤

     
  )  ١(شكل

  م ١٤/١٥ رف نباتية حمورة من القرنزخ
  ٨٢):د،ت(ويلسون،

  

رفت يف إيران وتركيا ع"ا يشري األلفي أأما الزخارف القريبة من الشكل الطبيعي ف
 القرن الثالث عشر بسبب التأثريات املغولية والصينية وقد تسربت هذه التأثريات ريف أواخ

  ) ١١٤، ١١٣:ت.األلفي، د"( إىل مصر وسوريا
  

  
  )٢(شكل

  م١٦ من القرن ريبة من الشكل الطبيعي قزخارف نباتية تركية
  ٨٩): د ت(ويلسون،

  
  " "Arabesque "بسكارآ"ومع ما يذهب إليه حسن واأللفي يف اقتصار كلمة 

على الزخارف النباتية شديدة التحوير واليت تتشكل وفقا لنظم هندسية تتسم بالتكرار 
تاريخ الفنون تشري إىل والتناظر والتقابل فان هناك من يرى أن هذه الكلمة عند علماء 

فنون أقطار الدول اإلسالمية بوجه عام ومع أحقية اقتصارها على الزخارف النباتية إال انه 



 ٥٥

لصعوبة فصل تلك العناصر عن غريها من عناصر كتابية وحيوانية فان معناها ميكن أن 
  ).١٥٦: م١٩٨١ -هـ١٤٠١مؤنس،.( يشمل مجيع هذه العناصر وهو املعىن الشائع 

 على خمتلف " "Arabesque" بسكارآ"أطلقت كلمة "  شافعي إىل أنه ويشري
التكوينات الزخرفية اليت تتشابك فيها العناصر حىت ولو كانت غري إسالمية حبيث ينتج 

  ).٢٦٥:م١٩٧٠شافعي، "( منها ما يشبه ما أبدعه الفنانون العرب املسلمون
أطلقت مبدلوالت   " "Arabesque "بسكارآ"من خالل ما سبق يتبني أن كلمة 

خمتلفة منها الفن اإلسالمي العريب، ومنها الزخارف النباتية احملورة حىت وإن مل ينتجه الفنان 
ملسلم، والثالث يراد به الزخارف النباتية احملورة واليت تتكون وفق نظم بنائية من الدوائر 

  .واملنحنيات
  
א :א

يز الفنون اإلسالمية عن غريها من الفنون، ومع ا ميالزخرفة اهلندسية هي من أبرز م
طار لغريها من األشكال إال أن ة إأن احلضارات السابقة عرفت الزخارف اهلندسية مبثاب

إذ مل تقتصر على تكرار  الفنان املسلم أبدع من خالل األشكال اهلندسية أميا إبداع،
حدات البسيطة من خالل نه طور الوإأشكال هندسية بسيطة وحمدودة يف تكويناا، بل 

نظم التماس والتراكب والتضافر والتبادل بني الشكل واألرضية  والتنوع يف النسب حىت 
بلغ ما متيزت به الفنون ية يف التكوينات اإلبداعية، ومن أأصبح الشكل اهلندسي البسيط غا

يها الفنان اإلسالمية اهلندسية األشكال املضلعة اليت عرفت باألطباق النجمية ولقد أبدع ف
املسلم إىل درجة اإلسراف، وسيأيت احلديث عن األشكال اهلندسية بشيء من التوسع يف 

  . احملاور القادمة
  

א :א
القران الكرمي كالم اهللا عز وجل، كان وقعه يف نفوس العرب شديد املكانة ويصور 

ملا مسعت القران : "ول حيث يقذلك االنبهار وتلك املكانة مشهدين األول كالم عمر 
فواهللا ما منكم " أما الوليد بن املغرية الذي مل يسلم قال " رق قليب فبكيت ودخلت اإلسالم

واهللا ما يشبه الذي . رجل أعلم مين بالشعر؛ وال برجزه وال بقصيده، وال بأشعار اجلن



 ٥٦

 حتته، وإنه وإنه ليحطم ما. واهللا إن لقوله حلالوة وإن عليه لطالوة. يقول شيئاً من هذا
  ). ٧: م١٩٨٠-هـ١٤٠٠قطب، !" (ليعلو وما يعلى
نعكس مجال القران يف نفوس العرب واملسلمني فقد انعكس أيضا يف مجال وكما إ

خطوطهم حيث تعددت أنواعه حبيث تزيد عن مئة كما يذكر البهنسي ومن أكثرها 
، والديواين، الكويف، والثلث، وخط اإلجازة والتوقيع، والنسخ، والفارسي" استعمال

-٥٣: م١٩٨٤-هـ١٤٠٤البهنسي، "  (والرقعة أو القاع، وخط الطغراء، واخلط املغريب
٥٧(  

  :ومن أكثر اخلطوط ارتباطا بالزخرفة اخلط الكويف وذلك ألسباب منها
 .أنه يقوم على شبكية هندسية كالزخارف اهلندسية عند تكرارها •
راف حروفه أو تكون مبثابة خلفية انه توظّف فيه الزخارف النباتية إما متصلة بأط •

 .له
م مجال ن الفنان قدت بشكل زخريف وكأ أن بعض الكتابات الكوفية تكرر •

 . الزخرفة يف اخلط على وظيفة اخلط كعنصر مقروء
 

  
  ) ٣(شكل 

  هـ١٢خط كويف منقول عن جدارية مبسجد الربديين القاهرة القرن
 ٩٨:هـ١٤٠٦رضا،

  
قتصر احلديث على ثالثة منها وهي  واليت إ-الزخرفيةع تنوع العناصر والواقع أنه م

وحق .  إال أا حبق تشكل شخصية متكاملة مع بعضها البعض-اهلندسية والنباتية والكتابية
 على الفنون اإلسالمية عامة ويربر  " "Arabesque "بسكارآ"بذلك ملن يطّلق كلمة 

أن وحق له ال ميكن جتزئتها ل وحدة واحده ذلك لعدم إمكانية الفصل بينها حيث تشكّ
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على الفن اإلسالمي وال يقصرها على زخارفه  " "Arabesque" بسكارآ"يعمم كلمة 
  .النباتية
  

א :א
 والزخرفة بشكل خاص دار حوهلا جدل كبري يف مدى ةنشأة الفنون اإلسالمية عام
قتباس وآخر يؤكده وثالث يرى  عدم اإل، ففريق يذهب إىلاقتباسها عن غريها  من الفنون

عاته عن سائر أن الفنان املسلم طور ما اقتبسه حىت أضحت الفنون اإلسالمية متفردة بإبدا
ستعراض لبعض ما أورده مؤرخي ونقاد الفن اإلسالمي عن نشأة هذا الفنون، وفيما يلي إ

  :الفن 
 حيث يؤكد أن الفنانني )م١٩٨١("باكار" الفريق الذي يذهب إىل االقتباس فمنهم :أوال

مربع ) ٨١(عن التقاليد الربمهاين وهذا املربع مقسم إىل " الفيدي"املسلمني اقتبسوا املربع 
من الزاوية العلوية اليمىن للمربع وتتسلسل األعداد )١(يبدأ الرقم )  ٩-١(مرقمة من 

ضرب األرقام بشكّل أفقي وراسي  وبقية األعداد يف املربع هي حاصل ) ٩(تصاعديا حىت 
يكون الرقم يف املربع )٤٥ = ٩ × ٥(، مثال ذلك  )٩-١(الرأسية واألفقية املتسلسلة من 

واستفاد الفنانون من هذا املربع يف تكوين أشكال هندسية ) ٩= ٤+ ٥(املقابل هلما هو 
  ). ٤( كما هو مبني يف الشكل )  ٣(ناشئة عن الرقم املتكرر مثال ذلك رقم 

  

  
  )٤(شكل 
  ع الفيدياملرب
  ١٤٦:م١٩٨١باكار،

  



 ٥٨

أن الفن اإلسالمي يف العهد األموي  اقتبس عن الفن البيزنطي حممد وتؤكد سعاد 
ر عمره وقصر الصخرة واجلامع األموي بدمشق وقصوالساساين حيث الزخارف يف قبة 

لساساين هو مصدر ااحلري الغريب وواجهة قصر املشىت، ويف الدولة العباسية كان الفن 
س واملؤثر  على الفن اإلسالمي يف ذلك العهد واستمر هذا التأثري على مدى قرنني االقتبا

كما تؤكد نعمت عالم تأثري الفن الساساين على ). ١٩: هـ١٤٠٥حممد، .(من الزمان
الفن األموي وذلك من خالل وجود نظائر من صورة األسد املنقض على فريسته يف قصر 

) املنية(ساين، أما الزخارف اهلندسية املوجودة يف قصر هشام باملفجر وأمثاله يف الفن السا
  ).٣٣:م١٩٧٧عالم، .( فهي مشاة للعصر الروماين وأوائل البيزنطي

سوفاجه "الفريق الذي يذهب إىل عدم النقل ومنهم الرحياين الذي يستشهد بقول : ثانيا
 هناك مبالغة يف شيخ املستشرقني الذي يعترب هذه الرويات عارية من الصحة حيث يقول أن
ومع وجود ... الدور الذي أسند إىل اليد العاملة األجنبية يف تأسيس الفن اإلسالمي 

إال أننا أمام فن جديد أخذت تتكون شخصيته يف هذا العهد املبكر، العهد ...التشابه
  ).٢٤:م،١٩٩٠-هـ١٤١٠حياين، الر"(األموي، لينتمي إىل احلضارة اإلسالمية

 أن منبع الفن اإلسالمي راجع إىل الدين ويؤكد ذلك كما يؤكد فكري على 
الفنون اإلسالمية وليدة اإلسالم، فقد نشأة وتطورت يف خدمة هذه الديانة اجلديدة، " بقوله

 يف بالد العرب قبل اإلسالم، فإنه مما نوإذا كانت معلوماتنا غري واضحة عن العمارة والفنو
ببعض األصول الفنية، كما كانت هلم خربة الشك فيه أنه كانت لألعراب حينذاك معرفة 

 فكري"(بنواحي من الصناعات، وأم اكتسبوا تلك املعرفة واخلربة يف موطنهم بالذات
  .)١٧٥: ت ، دوآخرون

 إمساعيل أن الفن اإلسالمي نشأ من العقيدة اإلسالمية وحتديداً من املسجد ويرى
ي، وكان للمسجد دوره يف شكل فالعقيدة بنهيها عن التصوير حددت شكل الفن اإلسالم

الفن اإلسالمي حيث انه من املستبعد أن ترسم ذوات األرواح يف بيوت اهللا واألمر الثالث 
عظمة املسجد استوجبت اإلتقان من الفنان أو احلريف حيث انه يعمل يف بيت اهللا، وبذلك 

كان وهو بيت حتددت شخصية الفن اإلسالمي منذ نشأته انبثاقاً من العقيدة ومن ذلك امل
  )٧٩، ٧٨:م١٩٧٤إمساعيل،(اهللا عز وجل 
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قتباس  الفنان املسلم مل يقف عند حد اإلالفريق الذي يرى باالقتباس إال أنه يؤكد أن : ثالثا
" بل طور تلك الفنون اإلسالمية حىت أضحت متفردة عن غريها ومنهم فكري الذي يرى

نية، غري أن استعماهلا كان حمدودا، أن الزخارف اهلندسية كانت معروفة يف الفنون الروما
كانت تدل على فقر يف اخليال وتطورت هذه الزخارف تطوراً عظيما يف ... فضالً عن أنه 

، كما يتفق كال من )٤٤: م١٩٦١فكري، ".(بعد ظهور اإلسالم...الفنون اإلسالمية 
على أن الفنون الساسانية ) ٢٥-٢٤:م١٩٨١عكاشة، (و)٢٩-٢٥:م١٩٦٦كونل، (

نسي، (و) ٧:م١٩٨٤مصطفى، (إلسالمية يف إيران والعراق، ويضيفعلى الفنون اأثرت 
اجلادر، (ر، أما على ما سبق باإلشارة إىل أثر الفنون القبطية يف مص) ٣٢:م١٩٧٩
نه يزيد على ما سبق ذكره باإلشارة إىل الفنون اهلندية والصينية فإ) م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

  . قاليم قبل اإلسالموالرببرية اليت كانت سائدة يف تلك األ
  

א א :א
فتح املسلمون العديد من البلدان ذات احلضارات وكان من أبرزمها الفارسية اليت 

إال أن تلك . كانت يف إيران والعراق، والبيزنطية اليت كانت مبصر ومشال أفريقيا واألندلس
إذ أا كانت عند " كرزول"ية كما يشري احلضارات مل يكن هلا متيز يف جمال الفنون اهلندس

كما .   (Creswell.1979:202).الرومان  حمدودة يف شكلها وبسيطة يف عناصرها
يتفق مع هذا التوجه حسن حيث يؤكد أن الزخارف اهلندسية كانت عند األمم السابقة ال 
 تزيد عن إطارات لغريها من الزخارف أما يف الفنون اإلسالمية فقد أضحت عنصراً

وفيما يلي سيتم استعراض تطور هذا النوع من ) ٢٤٨:د ت.حسن (  بذاتِه قائماًزخرفياً
  :الزخارف بشيء من اإلجياز

  
א :א

العناصر "يف القرن األول اهلجري كان الطراز األموي هو السائد والذي تكون من 
إال أن الفن ... بدمشقالبيزنطية والساسانية كما يف فسيفساء قبة الصخرة واجلامع األموي 
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ومن النماذج اهلندسية يف هذا ) .١٩:هـ١٤٠٥حممد، " ( البيزنطي كان هو األكثر تأثرياً 
  : التالية ةالعهد األشكال اهلندسي

 من وحدة الصليب تنبعتتقاطع مع بعضها البعض  وهي خطوط: اخلط املنكسر .١
افعي، ش(املعكوف ووجد هذا الشكل يف نقش جصي عثر عليه يف الفسطاط 

 )٩٥: م١٩٧٠
 

  
  )٥(شكل

  زخارف هندسية للخط املنكسر بالفسطاط
  )٤٥٦:م١٩٧٠شافعي،(

 
هي خطوط هندسية مضفرة ومن اآلثار املعمارية األموية اليت وجدت : اجلدائل .٢

 . قصر خربة املفجرب

  

  )٦(شكل
  شكل حتليلي لضفرية من قصر خربة املفجر

Kreswel .v.1.p11 
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أشكال قائمة على تقسيم الدائرة إىل مسافات متساوية، وهي : املضلعات املنتظمة .٣
كسر والضفائر سابقة الذكر، هلندسية أكثر تطوراً عن اخلط املنوتعد من الناحية ا

 .  واليت انبثق منها األشكال النجميةولقد وجدت هذه األشكال يف اجلامع األموي
 

  
  )٧(شكل

  مشسية رخامية باجلامع األموي
Kresweel. V.1.P.1  

 
א :א

أقامت الدولة العباسية بالعراق، اليت كانت خاضعة للدولة الساسانية قبل اإلسالم، 
حيث أصبح الفن الساساين املؤثر القوي على الفن اإلسالمي، وأصبح الفن اإلسالمي تارة 

هـ ٢٢١خيضع للمؤثرات البيزنطية وأخري للساسانية حىت أسست مدينة سامراء سنة 
حممد، ( " "Arabesque" األرابسك" الفن اإلسالمي وأصبح يطلق عليه وبذلك اكتمل 

   .)١٩:هـ١٤٠٥
ومن ابرز الزخارف اهلندسية يف العصر العباسي الزخارف القائمة على التشكيل 
باألجور، حيث تستغل وحدة األجور لعمل تشكيالت بارزة وغائرة يف مصفوفات مائلة 

)(بزاوية ميل قدرها   وهلذه التشكيالت البارزة والغائرة عالوة على أثارها اجلمالية 450(
   .الل على البناءدرجة احلرارة وذلك ملا حتدثه من ظدور يف تقليص 

  



 ٦٢

  
  )٨( شكل

  زخرفة هندسية قائمة على خاصية البارز والغائر لألجور
Michell,1995:148  

  
محد بن  ما وجد يف جامع أرة يف هذا العصربرز العناصر اهلندسية يف القاهو من أ

طولون وهذا اجلامع اختلفت اآلراء حول سنة بنائه إال أا اتفقت حول سنة االنتهاء من 
  .)١٠٤:م١٩٦١فكري، )(م٨٧٩-هـ٢٦٥(عمارته وهي سنة 

، ٣والزخارف اهلندسية زخرفت ا بواطن عقود املسجد وشبابيك الشمسيات
   )٩(شكل (ها للمساحة املنفذة عليها وتتميز هذه الزخارف جبمال تصميمها ومالئمت

  

  
  )٩(شكل 

  مشسية باجلامع األموي
  )٢٣٤:هـ١٤٠٨غالب،(

  

                                 
وأول هذه . نافذة مؤلفة من لوح حجري أو رخامي أو جصي، مفرغ بزخارف هندسية أو نباتية أو كتابية، وغالباً ما متأل الفراغات بزجاج ملون:" شمسيةال:  3

  )٢٣٤: م١٩٨٨-هـ١٤٠٨غالب، ."( الشمسيات الرخامية املزججة، موجودة يف املسجد األموي
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א :א
، ولقد انعكس هذا الثـراء      ثراءالعصر الفاطمي من أعظم العصور اإلسالمية       يعد  

ومن أهم التحف اليت أنتجت     ...على حياة اخللفاء وكبار رجال الدولة واألدباء والفنانني         
هـ باجلامع األزهـر     ٥١٩ اية العصر الفاطمي ثالث حماريب خشبية أقدمها انشأ عام           يف

،  وآخـرون  نـاهض (والثاين جبامع السيدة نفيسة والثالـث مبـشهد الـسيدة رقيـة،           
، والزخارف مبحراب السيدة رقية كما هو موضـح بـشكل           )١٥٥٩،  ١٥٥٨:م١٩٨٥

احملراب وزخارفها اهلندسية جنمية    تتكون من كتابات كوفية مورقة األطراف حتيط ب       ) ١٠(
  . سداسية مشغولة بزخارف نباتية

  

   
  )١٠( شكل 

  زخرفة هندسية من حمراب السيدة رقية 
  )١٢٠:هـ١٤٠١حسن،(

  

ومن املالحظ أن الزخارف يف العصر الفاطمي كانت أكثر اتقانا ونضجا من 
ل من خالهلا الطبق مثيالا يف العصر العباسي حيث ظهرت احلشوات امعة واليت يشكّ

  .ألنجمي
  

א :א
تعد الفنون الزخرفية يف العصر األيويب فترة انتقالية بني العصر الفاطمي احمللي 

 عناصره من خمتلف األقطار اليت خضعت للدولة توالطراز اإلسالمي العام الذي مجع
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ت ا الدولة األيوبية  من البلدان اليت فتحت أو ارتبطأليوبية وكذا الطراز الغري إسالميا
  )١٩١٧: م١٩٨٥،  وآخرونناهض(جتاريا 

ومن النماذج اليت نالت نصيبا من الزخرفة اهلندسية يف هذا العصر تابوت اإلمام 
بتجديد ضرحيه وانشأ )  م١١٧٨هـ٥٧٤(الشافعي والذي قام صالح الدين األيويب عام 

وهو ذو شكل منشوري التابوت الذي يعد من أبدع التحف اخلشبية يف ذلك العصر 
والتابوت اخلشيب زخرفته حشوات جممعة ) . ١٢٢: م١٩٨٢دمياند، (مستطيل يعلوه هرم 

  .من جنمة سداسية حمشوة بزخارف نباتية تتحلق حول النجمة السداسية ستة سداسيات
  

  
  )١١(شكل 

  هـ٥٧٤زخرفة هندسية جنمية من جزء تفصيلي من تابوت اإلمام الشافعي 
  )١٢٥:هـ١٤٠١حسن،(

  

א :א
 يف الفنون اإلسالمية، حيث كان حكامهم من  مميزاًاًالعصر اململوكي يعترب عهد

انعكس على أزيائهم ومبانيهم الدينية واملدنية، حيث كانت عمائرهم ثرية مما حميب الفنون 
بالزخارف اخلارجية والداخلية، ومن تلك النماذج جامع الظاهر بيربس ومدرسة السلطان 

  )٢١٠٨: م١٩٨٥،  وآخرونناهض(ن حس
ومن العمائر اليت متيزت جبمال عناصرها الزخرفية يف عصر املماليك الشراكسة 

ا زخارف مل تكن امدرسة برقوق حيث ابتكر الفنان يف أبواا ونوافذها وجدراا ومنار
معروفة من قبل، ومبسجد السلطان املؤيد باب نقل من مدرسة السلطان حسن يتميز 



 ٦٥

،  وآخرونناهض(ارف على  شكل طبق جنمي حشي بالزخارف النباتية بزخ
  ) ٢٢٦٦ ،٢٢٦٥:م١٩٨٥

  

  
  )١٢(شكل 

  زخرفة جنمية من وحدتني مضلعة مثانية عشر واثنا عشر ضلع لباب مدرسة السلطان حسن
  )١٩٩:م١٩٨١عكاشه، (

  

 الذي بلغته النماذج املستعرضة مدى اإلبداعمن خالل العرض السابق يتبني 
 العهد لتلف العصور اإلسالمية، وذلك يؤكد انه حىت وان اقتبس الفنان املسلم يف أوائمبخ

اإلسالمي ، إال انه متكّن من إبداع أشكال تفرد ا عن غريها من الفنون،  وان كان هناك 
  . اقتباس يف بادئ األمر فان ذلك ال يشكل نسبة تذكر مما أبدعه الفنان املسلم

 الذي يرى (Bourgoin)يستشهد حسن مبا ذكره برجوان وتأكيداً على ما سبق 
أن الفنون اهلندسية اإلسالمية ميزت الفن اإلسالمي وجعلته احد ابرز ثالثة فنون عاملية 

 يف هذا الفن يروى أن أحد كبار عظيمة هي اإلغريقية واليابانية ، بل انه لتميز املسلمني
ل حياول تقليد الزخارف اي الساعات الطوكان يقض) ليوناردو دفينشي(الفنانني األوربيني 

ة عالية استشعرها كبار فنانيهم اهلندسية اإلسالمية وما ذلك إال ملا بلغته من مكانة مجالي
  )٢٤٩، ٢٤٨:ت.حسن، د(

  
  



 ٦٦

א א מ :א
لزخريف يف بناءه التشكيلي على حمورين رئيسني، األول ايقوم الفن اإلسالمي 

، أما احملور الثاين فهو النظم التأسيسية، الزخرفية وسيأيت التفصيل عنها الحقاًالوحدة 
ختالف أشكاهلا سواء كانت عمارة دينية أو  على إ-املتأمل للفنون اإلسالمية ويعجب 

 والواقع أن مرد ذلك إىل  !يف زخرفة يف نظم إيقاعية حمكمة ك-مدنية أو فنون صغرى 
ظم التأسيسية اليت شوفيما يلي عرض .  املسلم  تكويناته الزخرفيةنكّل من خالهلا الفناالن

  .لزخرفيةا التأسيسية اليت قام عليها بناء التصميمات مألنواع النظ
تظمة، أما املنتظمة ني منتظمة وشبه منأسيسية اهلندسية وتنقسم إىل نوعالنظم الت: أوال

ة على تكرار وحدة هندسية واحدة، ة املربعة واملثلثة والسداسية أي القائمفتشمل الشبكي
أما الغري منتظمة فهي ما كُونت من خالل اجلمع بني أكثر من وحدة هندسية وقد تكون 

  .هذه الوحدات ثنائية أو ثالثية أو أكثر من ذلك 
يتكون املربع من خالل تقسيم الدائرة إىل أربعة أجزاء متساوية :  الشبكية املربعة .١

)ه قائمة مبقدار وبذلك حنصل على مربع زاويت  وباحلصول على الوحدة املربعة 900(
. تكرر أفقيا وراسيا وبذلك يتم احلصول على الشبكية املربعة

(Wade.1976.11)  كما ميكن احلصول على الشبكية املربعة من خالل مربع
)مقدار زواياه  توصل خبطوط راسية ، تقسم أضالعه إىل نقاط متساوية مث 900(

 .وأفقية وبذلك يتم احلصول على الشبكية املربعة 
 

  
  )١٣( شكل 

  شبكية مربعة 
(Wade.1976.11)  

  
 



 ٦٧

وينشأ عن الشبكية املربعة السابقة الشبكية املثلثة وذلك من خالل رسم خطني من 
ار ايا املربع ينصفانه ويتقاطعان يف مركزه وبذلك يتم احلصول على أربع مثلثات مقدوز

)زواياها  )454590 000 وبتكراره أفقياً وراسياً حنصل على الشبكية املثلثة ذات .,,
 .الزاوية القائمة

 
يتم إنشاء املثلث املتساوي األضالع من خالل  :الشبكية املثلثة املتساوية األضالع .٢

 هتقسيم الدائرة إىل ثالثة أجزاء متساوية وبذلك يكون مقدار كل زاوية من زوايا
(  وبتكرار تلك املثلثات بنفس مقدار الزاوية حنصل على الشبكية املثلثة 600(

كما ميكن احلصول على هذه الشبكية من خالل رسم خط . املتساوية األضالع
أفقي يقسم بأجزاء متساوية ومن كل نقطة يرسم خطان بزاوية ميل األوىل قدرها 

( )  والثانية600(  . مث توصل خطوط أفقية عند كل نقطة تقاطع1200(
 

  
  )١٤( شكل 

  مثلثة متساوية األضالعشبكية 
(Wade.1976.11)  

 
يتم إنشاء السداسي من خالل تقسيم الدائرة إىل ستة أجزاء  :الشبكية السداسية .٣

دار متساوية وبتوصيل اخلطوط من نقاط التقسيم حنصل على السداسي بزوايا مق
)كل منها  ) وبتكرار السداسي بزاوية ميل قدرها 1200(  حنصل على الشبكية 600(

  (Wade.1976.11)السداسية، 
كما ميكن احلصول على الشبكية السداسية اعتمادا على الشبكية املثلثة املتساوية 

  .  مركزيةاألضالع وذلك من خالل التقاء ستة مثلثات حول نقطة
 



 ٦٨

  
  )١٥( شكل 
  سداسيةشبكية 

(Wade.1976.11)  
 

 الناشئة عن مجع أكثر من هي تلك  الشبكية : الشبكية اهلندسية شبه املنتظمة .٤
وحدة من الوحدات اهلندسية مثال ذلك املثلث املتساوي األضالع واملربع ، أو 

 والسداسي ، ولقد  أو املعنياملثلث املتساوي األضالع و املعني،  أو املربع والثماين
 املركبة القائمة على  عدد من الشبكية(Critchlow, 1987:61-67): أورد

شبكية مركبة، ) ٢٢(اجلمع بني أكثر من وحدة من الوحدات اهلندسية وعددها 
شبكية ) ٢٣(عدد )  ٧٦-٧٠:هـ١٤١٤احلجيلي، (ومن نفس املنطلق استنتج 

على أن ال يزيد جمموع درجات من خالل التقاء أكثر من زاوية بنقطة مركزية 
)عن حول املركز تمعة الوحدات ازواياه   ,Critchlow) أورد ولقد. 3600(

 اهلندسية املركبة  عدد من الزخارف اهلندسية وفقا للنظم(1989:120-183
 )١٦(شكل(وانشأ من خالهلا عدد من الزوايا املركبة  السابقة الذكر،

 

  
  )١٦( شكل رقم 

   شبكيتني مركبة تتكون من املثلث املتساوي األضالع واملربع والسداسي
  )٩٣، ٩٢:م١٩٩١احلرستاين، عيلبوين،(  

  
  
  



 ٦٩

א: א מ :א
أو الدائرية اليت يعتمد عليها املصمم يف رسم املنحنية هي جمموعة من اخلطوط 

املالئمة بني العناصر الزخرفية ومساحة الزخارف النباتية، ويكون نظام توزيعها قائم على 
 التحليلية للزخارف عدد من األشكال) ٢٨٠-٢٧٦: ١٩٨١، باكار(ولقد أورد . العمل

  .النباتية من أعمال املوحدين وفقا للنظم التأسيسية اللينة

   

  
  ) ١٧( شكل 

  النظام التأسيسي الدائري للزخارف النباتية
  )٢٧٦:م١٩٨١باكار،(

 



 ٧٠

אא א א .א
 بناء الوحدة الزخرفية يف الفن اإلسالمي على أكثر من مدخل أو طريقة ومن يعتمد

 دراستان األوىل  على حد علم الباحثابرز من قام بتحليل األشكال اهلندسية اإلسالمية
ية على احلذف ألشكال اهلندسأعتمد مدخله يف حتليل ا و(Wade.1976 ):دراسة

التضافر يف األشكال سواء كانت ،  التراكب، التماس،واإلضافة يف الوحدة اهلندسية
وحدات هندسية بسيطة أو جنمية، كما أنه اعتمد على الشبكيتني املربعة واملثلثة وحاول 

  . إجياد خطوط متوازية لبيان كيفية تشكيل اخلطوط املتضافرة
  

  
  )١٨(شكل 

   من خالل جتميع الوحدات اهلندسيةبناء التصميم الزخريف
Wade,1976:34  

  

وقد كان   (El-Said & Parman.1988)الدراسة الثانية فهي للكاتبان  ماأ
عدد من مدخلهما لتحليل األشكال اهلندسية قائم على تقسم حميط الدائرة وتوصيل 

بناء كيفية إيضاح  مبا يتناسب وطبيعة الشكل اهلندسي املراد حتليله، حىت يتم األقطار 
تكرار وفقا للشبكية إيضاح كيفية الوحدة اهلندسية سواء كانت بسيطة أو مضلعة، مث 

  . أو املستطيلة وهي حمدودة جداًاملربعة أو املثلثة املتساوية األضالع



 ٧١

  
  )١٩(شكل 

  بناء الشكل اهلندسي من خالل تقسيم حميط الدائرة
El-Said & Parman.1988:41 

  

كما أجدى من ناحية اإليضاح للقارئ، ) ديفيد ويد(لوب ويعتقد الباحث أن أس
نه ميكن الدارسني من االبتكار يف األشكال اهلندسية من خالل املدخل الذي اعتمد عليه، أ

إال انه ال يتميز بالدقة عند بناء األشكال اهلندسية حيث أن الفروق البسيطة حتدث بعض 
فإنه حمكم من ) أسامه السيد و عيسى بريمن( اخللل يف بناء الوحدة اهلندسية، أما أسلوب 

  .حيث بناء الشكل اهلندسي، ألنه يستوعب بناء الكثري من األشكال اهلندسية
الرسوم الزخرفية عند الصناع  ) ٢٧٤-١٤٢:م١٩٨١باكار، ( ولقد استعرض 

  مث املربع الفيدي٤ رباعية فيثاغورثملغاربه، ويف حتليله لألشكال اهلندسية استعرض أوالًا
املثلث،ن كيفية تقسيم حميط الدائرة من خالله، مث أورد األشكال األساسية املربعوبي ، 

قّد الدائرة وبين دورمها يف بناء الشبكية، وحلل من خالل الشبكية املربعة املائلة الع
والضفائر وهي عبارة خطوط متضافرة مع بعضها البعض على شكل ضفائر أو عقد تكون 

 النباتية أو الكتابية أو األطباق النجمية، مث أورد حتليالً ألشكال بسيطة إطارات للزخارف
 وأساس بناء األشكال قائم على احلذف واإلضافة يف الشكل ،من خالل الشبكية اهلندسية

حبيث متثل األشكال تبادال مع األرضية، وعرضه  للرسوم التأسيسية اليت يعتمد عليها 
) ديفيد ويد(، مثل حتليل الكاتب ةألشكال املضلعة املنتظمني املغاربة يف بناء اياحلرف

(Wade,1976) القائم على تكوين الشكل ألزخريف من خالل جتميع عدد من الوحدات

                                 
، وتقوم فكرته على أساس املثلث املتساوي األضالع، ويقسم كل )١٠+٤+ ٣+ ٢+ ١(١٠قم الكامل أي الرقم تقوم فكرا على الر:" رباعية فيثاغورث:  4

 )١٤٥:م١٩٨١باكار، ".( ضلع من أضالعه إىل أربعة أجزاء متساوية



 ٧٢

ني املغاربة ينفذون الزخارف ياهلندسية، ويعتقد الباحث أن مرد ذلك عائد إىل أن احلرف
جبوار  "٥الزليج"جتميع قطع اهلندسية سواء كانت بسيطة أو متعددة األضالع من خالل 

  . لزخريف املطلوببعضها البعض لتكّون الشكل ا
  

                                 
ن خالهلا الشكل ألزخريف اعتمادا على قطع خزفية ملونة ألشكال هندسية مشتقة من الزخارف اهلندسية جيمعها احلرفني مع بعضها البعض ليتكون م: الزليج 5

  .  التأسيسية للشكل ألزخريفمالنظ



 ٧٣

א א א   .א

:א
  نابعاًناحلاصل على شبكية العني سواء كا... لك التأثري الفسيولوجييراد باللون ذ

ن، ويقصد به يف جمال الطباعة والفن التشكيلي الصبغة من الصبغة امللونة أو عن الضوء امللو
 الطبيعة فيقصدون ا األشعة امللونة الناشئة ءاملستخدمة يف إنتاج األعمال الفنية، أما علما

  ).٧: م١٩٧٩محوده، .( عن حتليل الضوء
  

א :א
يف ثالث )  ٣٢٨ -٣١٩:م١٩٩٥رياض،(كما أوردها  ٦تتحدد مواصفات األلوان

  :ائص هيخص
وهي تشري إىل ترتيب اختالف أطوال املوجات الضوئية واليت : (Hue)أصل اللون .١

 ....من خالهلا نسمي اللون امحر أخضر 
ويراد ا األلوان الساطعة أو القامتة فالساطع هو ما عكس : (Value)قيمة اللون .٢

 األصفر كمية كبرية من األشعة والقامت ما تقل أشعته املنعكسة، فعلى سبيل املثال
 .يعكس أشعة كبرية بينما األزرق أشعته املنعكسة اقل مقارنة به

ويرجع تشبع اللون أو نقائه إىل مدى :   (Chroma)درجة النقاء أو التشبع .٣
هناك ثالثة أحوال لنقص تشبع اللون تتلخص يف اختالط اللون باأللوان احملايدة و

  :التايل
 .لون ابيضنقص التشبع بالتخفيف إذا أضيف إىل أصل ال •
 .نقص التشبع بالتظليل إذا أضيف إىل أصل اللون اسود •
 .نقص التشبع باحملايدة أو االعتدال إذا أضيف إىل أصل اللون رمادي  •
  

  
 

                                 
  )٢٤٦:م١٩٧٣رياض،" (م١٩٠٥ واليت نشرها عام (Albert H, Munsel)يرجع الفضل يف وضع أساس هذه الطريقة اىل " 6



 ٧٤

א :א
 وسيقتصر يف ٧هي وسيلة نظرية لدراسة األلوان وهناك أكثر من دائرة لونية

 وتعتمد يف توزيعها على ،(Chavreul)" لشفرى"الدراسة احلالية التعريف بدائرة اللون 
ثالثة ألوان أساسية هي األصفر واألمحر واألزرق، وثالثة ألوان ثانوية هي األخضر 
والربتقايل والبنفسجي و يتكون كل لون من مزج لونني من األلوان األساسية، أما أأللوان 

خضر املائل إىل املتوسطة فهي اليت تقع بني األلوان األساسية واأللوان الثانوية وهي األ
األصفر، واألخضر املائل إىل األزرق، والبنفسجي املائل إىل األزرق  والبنفسجي املائل إىل 

  .األمحر، و الربتقايل املائل إىل األمحر والربتقايل املائل إىل األصفر
وتصنف األلوان إىل جمموعات دافئة وهي اليت تزيد فيها نسبة األمحر والباردة اليت 

  . وال تعد من األلوان يأما احليادية فهي األبيض واألسود والرماد. نسبة األزرقتزيد فيها 
  

א א א :א
 وهناك أكثر من أسلوب ،  األلوان املتوافقة هي اليت متتع املشاهد عند النظر إليها

 لون واحد، والفاحتة ااورة أصل منها األلوان املرتبطة ب،للحصول على ألوان متوافقة
بيض، والساخنة ااورة لألسود، واأللوان املتكاملة أي املتقابلة على دائرة اللون، لأل

 ، وجمموعة األلوان السائدة وتتكون من خالل إضافة ةواجلمع بني األلوان الدافئة والبارد
  ) ٣٣-٣٠: م١٩٨٤عبداحلليم و رشدان،. (ةلون ما على ألوان اموعة اللونية املختار

 
מ א אא :א

 )الرازحي(ويصنف ذكر اهللا تعاىل األلوان يف مواضع عديدة يف كتابه الكرمي ، 
ولقد حصر الباحث  ،٨ورود  األلوان صرحية مبسماها يف القران الكرمي  خالل ستة ألوان

  :ورود األلوان يف القران الكرمي حيث وردت يف املواضع التالية 
   :قوله تعاىلوذلك يف ضعاً  موين عشر حيث ورد يف اثاألبيض أكثرها وروداً

                                 
: م١٩٧٩محوده، (ت العكسية لوضع اللون على أقطار الدائرة  وتوزيع ألواا يقوم على أساس مبدأ املتكامال(Beaudeneau)الدائرة اللونية لـ لبوردينو :  7

٧٢.(  
 .يصنف الرازحي األبيض واألسود من األلوان والصحيح أما ليس من األلوان وذلك لعدم إشتقاقهما من األلوان األساسية فهما من الدرجات احملايدة 8



 ٧٥

١.                 ِلـمع نلَّه اسِلب مأَنتو لَّكُم اسِلب نه آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصلَي أُِحلَّ لَكُم
هن وابتغواْ  اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَاآلنَ باِشرو          

ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبـيض ِمـن الْخـيِط         
اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل والَ تباِشروهن وأَنتم عـاِكفُونَ ِفـي               

 ِد ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تقْربوها كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتقُونَ الْمساِج
  ١٨٧البقرة

٢.                ـدعم بتأَكْفَـر مهـوهجو تدواس ا الَِّذينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
  ١٠٦ آل عمرانالْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَِإمياِنكُم فَذُوقُواْ 

٣.   َوناِلدا خِفيه مِة اللِّه همحفَِفي ر مهوهجو تضياب ا الَِّذينأَمو١٠٧آل عمران  
٤.   اِظِريناء ِللنضيب فَِإذَا ِهي هدي عزنو ١٠٨األعراف  
٥.      َا أقَالَ يو مهنلَّى عوتو          كَِظيم وِن فَهزالْح ِمن اهنيع تضيابو فوسلَى يفَى عس 

  ٨٤يوسف
٦.   ىرةً أُخوٍء آيِر سغَي اء ِمنضيب جرخت اِحكنِإلَى ج كدي مماضو ٢٢طه  
٧.   اِظِريناء ِللنضيب فَِإذَا ِهي هدي عزنو ٣٣الشعراء  
٨.  ِخلْ يأَدنَ              وـوعاٍت ِإلَى ِفرِع آيوٍء ِفي ِتسِر سغَي اء ِمنضيب جرخت ِبكيِفي ج كد

 ماً فَاِسِقنيوا قَوكَان مهِمِه ِإنقَوو ١٢النمل  
٩.                ِمـن كاحنج كِإلَي مماضوٍء وِر سغَي اء ِمنضيب جرخت ِبكيِفي ج كدي لُكاس

  فَذَاِنك برهاناِن ِمن ربك ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه ِإنهم كَانوا قَومـاً فَاِسـِقني               الرهِب
  ٣٢القصص

١٠.                ـاهانِلفاً أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمنجراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم
 ِبيض دداِل جالِْجب ِمنوودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو٢٧ فاطر  

١١.   اِرِبنياء لَذٍَّة لِّلشضيب ٤٦الصافات  
١٢.  ٌونكْنم ضيب نهكَأَن٤٩ الصافات  
 

 :قوله تعاىلوذلك يف األخضر يأيت يف املرتبة الثانية ورد يف مثانية مواضع 
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١.      ا لَ ِمنأَنز الَِّذي وهِضراً          وخ ها ِمننجرٍء فَأَخيكُلِّ ش اتبا ِبِه ننجراًء فَأَخاِء مملس
نخِرج ِمنه حباً متراِكباً وِمن النخِل ِمن طَلِْعها ِقنوانٌ داِنيةٌ وجناٍت مـن أَعنـاٍب               

    شتم رغَيِبهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزو          ِعِه ِإنَّ ِفي ذَِلكُمنيو رِرِه ِإذَا أَثْمواْ ِإِلى ثَماِبٍه انظُر
  ٩٩األنعام آلياٍت لِّقَوٍم يؤِمنونَ 

٢.               الٍَتـنبس عبسو افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرب عبى سي أَرِإن ِلكقَالَ الْمو
  أَيها الْمُأل أَفْتوِني ِفي رؤياي ِإن كُنتم ِللرؤيـا تعبـرونَ             خضٍر وأُخر ياِبساٍت يا   

  ٤٣يوسف
٣.               ِعـبسو افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرِع ببا ِفي سأَفِْتن يقدا الصهأَي فوسي

  ٤٦يوسف لَى الناِس لَعلَّهم يعلَمونَ سنبالٍَت خضٍر وأُخر ياِبساٍت لَّعلِّي أَرِجع ِإ
٤.                ِمـن اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحي ارهالْأَن ِتِهمحِري ِمن تجٍن تدع اتنج ملَه لَِئكأُو

          لَى الْأَرا عِفيه ِكِئنيتٍق مربتِإسٍس وندن سراً مضاباً خونَ ِثيسلْبيٍب وذَه   ـماِئِك ِنع
  ٣١الكهف الثَّواب وحسنت مرتفَقاً 

٥.            ِبريخ لَِطيف ةً ِإنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر ِبحصاًء فَتاِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم 
  ٦٣احلج

٦.  اراً فَِإذَا أَنِر نضِر الْأَخجالش نلَ لَكُم معونَ الَِّذي جوِقدت هنم مت ٨٠يس  
٧.   اٍنِحس قَِريبعٍر وضٍف خفْرلَى رع ِكِئنيتم ٧٦الرمحن  
٨.               ـمهبر مـقَاهسٍة وِمن ِفض اِورلُّوا أَسحو قربتِإسو رضٍس خندس ابِثي مهاِليع

 ٢١اإلنسان شراباً طَهوراً 
 

 :قوله تعاىليف  ذلك تبة الثالثة وورد يف ستة مواضع وراألسود ويأيت يف امل
١.                 ِلـمع نلَّه اسِلب مأَنتو لَّكُم اسِلب نه آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصلَي أُِحلَّ لَكُم

        نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن واْ    اللّهغتابو نوهاِشرفَاآلنَ ب 
ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبـيض ِمـن الْخـيِط         

نَ ِفـي   اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل والَ تباِشروهن وأَنتم عـاِكفُو            
الْمساِجِد ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تقْربوها كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتقُـونَ              

١٨٧البقرة  
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٢.                ـدعم بتأَكْفَـر مهـوهجو تدواس ا الَِّذينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
  ١٠٦آل عمران كُم فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ ِإمياِن

٣.   كَِظيم وهاً ودوسم ههجِباُألنثَى ظَلَّ و مهدأَح رشِإذَا بو ٥٨النحل  
٤.             ِلفتخاٍت مرا ِبِه ثَمنجراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم     ِمـنـا وهاناً أَلْو

 ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجب ٢٧فاطر  
٥.               ثًْوىم منهِفي ج سةٌ أَلَيدوسم مهوهجلَى اللَِّه وواْ عكَذَب ى الَِّذينرِة تامالِْقي مويو

 ِرينكَبتلِّلْم ٦٠الزمر  
٦.                 كَِظـيم ـوهاً ودوسم ههجثَالً ظَلَّ وِن ممحِللر برا ضم ِبمهدأَح رشِإذَا بو 

  ١٧الزخرف
 
قوله تعاىلوذلك يف يت يف املرتبة الرابعة وقد ورد يف مخسة مواضع  ويأ األصفر:  
١.          َا قهنا لَوا من لَّنيبي كبا رلَن عا        قَالُواْ ادهنلَّو اء فَاِقـعفْرةٌ صقَرا بهقُولُ ِإني هالَ ِإن

 اِظِرينالن رست ٦٩البقرة  
٢.   َونكْفُرِدِه يعاً لَّظَلُّوا ِمن بفَرصم هأَوا ِرحياً فَرلْنسأَر لَِئنو ٥١الروم  
٣.          َاًء فاِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت عاً        أَلَمرِبِه ز ِرجخي ِض ثُمِفي الْأَر اِبيعني لَكَهس

مختِلفاً أَلْوانه ثُم يِهيج فَتراه مصفَراً ثُم يجعلُه حطَاماً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلـأُوِلي               
  ٢١الزمر الْأَلْباِب 

٤.      ِا لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماِل      اعوِفـي الْـأَم كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وِزينو ولَهو ب
والْأَولَاِد كَمثَِل غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَامـاً              

       اللَِّه و نةٌ مِفرغمو ِديدش ذَابِة عِفي الْآِخرو        ـاعتا ِإلَّـا ميناةُ الديا الْحمانٌ ووِرض
  ٢٠احلديد الْغروِر 

٥.   فْرص الَتِجم هكَأَن ٣٣املرسالت  
 

 :  وذلك يف قوله تعاىلاألمحر ويأيت يف املرتبة اخلامسة وقد ورد يف موضعني
١.          جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم        ِمـنـا وهانِلفاً أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمن

 ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجب ٢٧فاطر  
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٢.   ٌةنِفرتسم رمح مهكَأَن ٥٠املدثر  
 

  :األزرق ويأيت يف املرتبة السادسة قد ورد يف موضع واحد وذلك يف قوله تعاىل
  ًقارِئٍذ زموي ِرِمنيجالْم رشحنوِر وِفي الص نفَخي مو٩ي ١٠٢طه   

وهناك من يؤكد أن مصدر األلوان يف الفنون الزخرفية اإلسالمية نابع من القران 
األخضر واألمحر واألصفر والذهيب والفضي وأن : الكرمي ويرى أن هناك ألوان قرآنية هي

توصل إىل معاين خاصة لأللوان فقالوا السندس هو األخضر الفاتح، الفنان املسلم  
واإلستربق هو األزرق، واألمحر الغامق  فضلوه عن غريه ومسوه املرجان، ومسو األبيض 

  ).١٥٣: م١٩٨١مؤنس، . (باللؤلؤ، أما األمحر القاين فسموه ياقويت
ان قد ال يزيد عن  ويرى حسن أن الفنان املسلم مع استخدامه عددا حمددا من األلو

اخلمسة  إال انه متكن من إثراء تلك األلوان والتغلب على تنافرها من خالل املساحات 
حسن، ( ، كما انه حقق يف أعماله الفنية التباين بني النور والظلمة ةالصغرية املتكرر

  .)ن: م١٩٨١-هـ١٤٠١
حملسوسة على  ا١٠ والواقع أن لأللوان أثارها اجلمالية والنفسية و الفسيولوجية

املشاهد، لذلك يعمد بعض املصممني يف خمتلف ااالت التشكيلية إىل اختيار األلوان اليت 
  . تتناسب ودالالا اجلمالية والنفسية والفسيولوجية مع طبيعة العمل الفين املنتج

  : الحظ ما يلي دد من األعمال الفنية اإلسالمية ومن خالل اطالع الباحث على ع
الصفحتني األوىل من القران الكرمي واملشتملة على الفاحتة ومطلع سورة انه يف  •

 يف األشكال يالبقرة، ألواا الذهيب واألزرق واألخضر وان نظامها التأسيس
 .الزخرفية يعتمد على األشكال اهلندسية، مث جتمل بزخارف نباتية وكتابية

البعض، لتكوين الشكل الزخارف اهلندسية املكونة من قطع خزفية جتمع مع بعضها  •
 .بيضاألاللون  الفنان إىل التباين بني األلوان من خالل النهائي، جلأ

                                 
 عيوهنم مع سواد وجوههم) يومئذ زرقا(لكافرين ا) وحنشر ارمني(القرن النفخة الثانية ) يوم ينفخ يف الصور (9
  

 .الفسيولوجي علم وظائف األعضاء، أما السيكولوجي فهو علم النفس اإلنسانية:  10
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 وحبصر قطع ، من  األلوان كماً حمددددعقتصار على يالحظ يف األلوان اخلزفية اإل •
الزليج املغربيه يالحظ أن ألواا تقتصر على األصفر واألخضر واألزرق واألبيض 

 .ن من األلوان السابقة متعدد الدرجاتوالبين والذهيب وكل لو
مل  يلجأ الفنان املسلم يف تنظيم األلوان إىل التدرج فيها، أي انه مل يقتصر على أن  •

تكون جمموعته اللونية يف العمل الفين على جمموعة األلوان املتوافقة واملتجاورة على 
 .دائرة اللون

لون األمحر واألخضر يغلب على السجاد اإلسالمي ذو الزخارف اهلندسية ال •
 .واألصفر املائل إىل الذهيب الغامق 

القطع اخلزفية التركية يغلب عليها األبيض واألزرق بدرجتيه الغامقة والفاحتة  •
 .واألخضر واألمحر
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א מ .אא

 احلكم على اجلميل تباينت اآلراء حول حتديد األسس اليت ميكن االعتماد عليها يف
فمنهم من حيددها بالوحدة واإلتزان واإليقاع، ومنهم من أضاف السيادة والتناسب، 

 يف "كانط"حيدد و) م١٩٧٦السطوحي،( وآخرين أضافوا الصرحية يف جمال النحت أمثال 
الكيفية ، الكمية ، : " أربعة أبعاد للحكم على اجلميل هي أا تقوم على للجمالنظريته
  .)٤٥:م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥نوكس، (.  ". والشكلالنسبة

 ويعتقد الباحث أن الوحدة واإلتزان واإليقاع تعد شاملة للعديد من القيم اجلمالية 
  .كما تتناسب مع طبيعة جمال الزخارف اإلسالمية، وفيما يلي إيضاح هلذه القيم

  
:א

دما يتمكن يتكون العمل الفين من جمموعة من العناصر وتتحقق الوحدة فيه عن
 وبني أي عنصر فيه وجممل العناصر صر األخرالفنان من إجياد عالقة بني العنصر والعن

وهذا الشرط ال يقتصر على الفنون التشكيلية وحسب بل هو عام ، املكونة للعمل الفين
نه حيقق  األلفة بني عناصر العمل الفين فإعلى مجيع الفنون، وكلما متكن الفنان من حتقيق

مل الفين، ففي جمال الشعر على سبيل املثال ينبغي أن يتآلف أو يتوافق كل شطر وحدة الع
  .  من البيت مع الشطر اآلخر وكل بيت يف القصيدة ينبغي أن يتوافق مع مضموا

من خالل نظام يربط أجزاء العمل الفين بعضه فيه الفن التشكيلي تتحقق الوحدة و
صره أو من خالل التقارب أو التشابه بني كان يكون هناك منظومة تأسيسية تنظم عنا

عناصره أو التكرار أو سيادة عنصر أو خط أو لون أو ملمس أو مساحة أو أسلوب األداء 
  )٣٦: م١٩٧٨، وصفي(وكل ذلك يكسب العمل التشكيلي وحدة تعني على إدراكه 

وتعد الوحدة األساس الرئيسي الذي يسعى املصمم إىل تأكيده والوصول إليه أما 
بل إن الناقد ). ٢:م١٩٨٤الرزاز، ( قية األسس اجلمالية تعد ثانوية عند املصمم ب

يوجب توفر الوحدة يف العمل الفين ويؤكد على أمهية أن يوفق الفنان " مولنار" التشكيلي
  )٧٦،٧٧:م١٩٨١مولنار، .(بني الوحدة والكل
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حدة يف ويؤكد عدد من الكتاب يف خمتلف جماالت الفن اإلسالمي على توفر الو
 ، )٢١٩-٢١٧: م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الشامي، :( ومنهمالفنون اإلسالمية

 والواقع أن الوحدة ،)٣٧:م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الصائغ، ( ،)١٩-١٤: م١٩٨١عكاشة،(
  :يف الفن اإلسالمي تتجلى يف جانبني

تتجلى يف مساجدهم ومساكنهم ويف اليت  للفن اإلسالمي الوحدة العامة : األول
 ومرد ذلك إىل الدين اإلسالمي الذي مجعهم على لغة القران ،أثاث دورهم ومالبسهم

لتقائهم يف إالعربية واملسجد الذي وحدهم يف صف واحد وقبلة واحدة يتجهون هلا، و
العامل أيضاً  كيوم عرفة وصالة العيدين واجلمعة ، و، د واحمكان واحد على صعيد

الذي كشوف امل ه بصحنميزالتواصل وحدد هيئة مسكنهم املتاجلغرايف الذي مكنهم من 
  .السماءبني األرض ويربط 

 ، فنجدها تتحقق يف كل جمال من جماالتهيف الفن اإلسالمي الوحدة اخلاصة: الثاين
 اخلط العريب وحدته اليت متيزه عن  ألوانفعلى سبيل املثال يف اخلط العريب لكل لون من

بن البواب واليت ابن مقلة وسائر اخلطوط وتلك الوحدة نابعة من املبادئ اليت وضعها ا
وما سبق عن اخلط جنده . جعلت لكل خط من خطوطه وزن يتفرد به عن سائر اخلطوط

  .ةيف الزخارف اهلندسية والنباتية فلكل منها نظمه اهلندسية اليت حتقق وحدته الشكلي
  
א :א

و إحساس وهها املتضادة، اتزان هو احلالة اليت تتكافأ فيها قيم األشياء أو قواإل
طبيعة تزان أمر يتعارض مع الطبيعة اإلنسانية بل يتعارض مع غريزي إنساين، وعدم اإل
  ).٩٤:م١٩٨٤شعيب، (تزان الكون بأسره القائم على اإل

ر أو السامع مبقدار تعادل القوى وتقابل شيئني حبيث ينازعان إنتباه الناظ"كما يعرف بأنه 
ألجزاء حول مركز وترتيبها بصورة جتعل أحد والتوازن هو الراحة، وهو جتمع ا. واحد

  )٢٤،٢٥:م١٩٨٣غريب، ."(اجلانبني معادال لآلخر يف اجلاذبية
حد املطالب األساسية يف العمل الفين، وتوفره يعكس شيء من الراحة على أتزان واإل

  . نفسية املشاهد
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عبد احلليم )(م١٩٨٣غريب، )( م١٩٨٠سكوت، )(م١٩٧٢رياض،  (وتصنف األدبيات
  :ن إىل أنواع وميكن إمجاهلا يف األنواع الثالثة التاليةازاإلت) م١٩٨٤شدان،ور

 فيه متساوية أو ١١ ويعين أن تكون عناصر العمل الفين:اإلتزان املتماثل أو احملوري .١
 .متوازنة أو متماثلة أو متعادلة بني اجلانب األمين واأليسر أو بني العلوي والسفلي

تزان القائم على نقطة مركزية وتتوزع بقية  وهو اإل:اإلتزان املركزي أو اإلشعاعي .٢
 .العناصر التشكيلية حول املركز إما بشكل منتظم أو غري منتظم

شاهد إال تزان الذي يشعر به املوهو اإل: اإلتزان الغري متماثل أو الومهي أو املستتر .٣
عي، وهذا ي أو اإلشعاتزان املركزانه ال ينتمي ال إىل اإلتزان املتماثل وال إىل اإل

تزان ال يكون موجوداً يف الفن اإلسالمي اهلندسي أو النبايت إال انه قد النوع من اإل
 . يكون موجودا يف خط الطغراء 

  
:א

التكرار املوزون لوضع أو مركز قوة يف حركات "اإليقاع يف علم اجلمال يعين
  ). ٢٧:م١٩٨٣غريب،"( الرقص أو أصوات املوسيقى أو تفاعيل الشعر

مأخوذ من الكلمة اليونانية " ويورد وصفي تعريف اإليقاع عن دائرة معارف الفنون بأنه
(rhein) ينساب، ليكون اإليقاع معناه االستمرار الناتج عن تكرار عناصر ...  ومعناها

وصفي، " (وان أمهية اإليقاع مبنية على قيمة التبادل بني التوتر واالسترخاء. أجزاء متشاة
  )٣٤:م١٩٧٨

تكرار الكتل أو املساحات تكرارا " عرف رياض اإليقاع يف الفنون التشكيلية بأنهوي
ويقع بني كل . قد تكون متماثلة أو خمتلفة، متقاربة أو متباعدة(units) تنشأ عنه وحدات 

  .)١٨١:م١٩٩٥رياض، " ( وحدة وأخرى مسافات تعرف بالفترات
الصوت أو الشكل أو احلركة تعريف اإليقاع بأنه الترديد يف اىل  الباحث لصوخي

وترديد الفواصل بينهما فان كان هذا الترديد ثابت يقال انه إيقاع رتيب وان تنوع احدمها 

                                 
 .النقطة واخلط واملساحة واللون وامللمس واإليهام بالكتلة أو الكتلة إن كان العمل التشكيلي ذو ثالثة أبعاد حقيقية : عناصر العمل الفين هي  11
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فان درجته تنتقل من الرتابة إىل التنوع وكلما تنوعا تنوعت درجة اإليقاع إىل أن يصل إىل 
  .نسبة ما بعدها تفقد القيمة اإليقاعية وحدا ويفقّد اإليقاع

 بناء على اختالف الوحدة واليت يراد ا ة اإليقاع يف الفنون التشكيليويصنف
اإليقاع الرتيب : الشكل والفترات واليت يراد ا األرضية أو اخللفية إىل أنواع ومنها
: م١٩٩٥رياض، (واإليقاع الغري رتيب واإليقاع املتزايد واإليقاع املتناقص واإليقاع احلر 

١٨١،١٨٢(.   
 على التصنيف السابق التصاعدية واالرتداد واالنسيابية ويقصد سطوحيالويزيد 

 حيث تتواىل املوجة خلف املوجة األخرى ةباالنسيابية ما حيدث من حركات متوجي
والواقع أن االنسيابية ليست نوع آخر بل هي مثال ) ١٣٤، ١٣٣:م١٩٧٦سطوحي، ال(

  .لإليقاع املتصاعد والتنازيل
 آخر من اإليقاع وهو الومهي ويربط بني هذا النوع أما سكوت فانه يشري إىل نوع

  )٧٥:م١٩٨٠سكوت، (واالتزان الومهي 
نطالقا من الثبات  إ-اع من اإليقاع يف ضوء التكرار   أنويكما يصنف وصف

وصفي، . ( يف الفن احلديث–) والفترات(والفترة ) والوحدات( واالختالف للوحدة
 حصر هلا من األمثلة اليت أوردها وصفي  ال ويستشف الباحث أنواعاً.)٦٢-٥٩:م١٩٧٨

اللون، الدرجة، امللمس، اهليئة، : ومنها االختالف والثبات يف كال من الوحدة والفترة  يف
  .النسبة، االجتاه، املركزاخلط،  ،النقطة
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:.
عماهلم الفنية فمنهم من ستفادم من الفنون اإلسالمية يف أخيتلف الفنانني يف مدى إ

قصر توظيفه للفن اإلسالمي للنقل احلريف لشكله اخلارجي وهذا ال يعد توظيف مناسب 
للفن اإلسالمي إذ ال خيرج عن دائرة النقل له سواء يف العمارة أو اخلط أو الزخرفة ، 
ومنهم من ذهب إىل ابعد من ذلك حيث جعل الفن اإلسالمي مدخال إلبداعاته من خالل 

وفيما يلي . ه ومل ينطلق من شكلهاسة أسسه الفلسفية أو البنائية وانطلق من جوهردر
ستعراض لعدد من الفنانني والباحثني الذين متكنوا من اإلفادة من الفن اإلسالمي يف إ

  :دراسام وأعماهلم الفنية
  

:א:
  : (M.C.Escher)א

املعاصرين الذين استفادوا من الفن  برز الفناننيمن أ(Escher) " ايشر" يعترب 
اإلسالمي، حيث حللت عدد من الدراسات أعماله الفنية وبينت عالقتها بالفن اإلسالمي 

حيث استعرضت عدد  (Doris Schattschneider.1990)اهلندسي  ومنها دراسة 
 عام" اجلواش"من الزخارف اهلندسية األولية اإلسالمية املنفذة بأقالم الرصاص وألوان 

م والقائمة على تبادلية الشكل واألرضية، مث طور من تلك األشكال التبادلية ١٩٣٦
أشكال حيوانية للطيور واألمساك، مث طور شبكيته من خالل النسبة املتناقصة والقائمة على 

( )21lكز،  التناقص يف تكويناته إما أن يكون تصاعديا من مركز التكوين أو تنازليا من املر
وتنوعت تكويناته منها الدائرية واملربعة والثمانية والسداسية واملستطيل ووفق يف تكوين 

  .العالقة بني الشبكية املختارة والشكل العام للتكوين
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  ) ٢٠(شكل

 M.C.Esher )مارتيس ايشر(أعمال الفنان 
Doris Schattschneider. 1990:315-316 

  

ادته من الفن اإلسالمي على األشـكال اهلندسـية         قتصرت إف إواملالحظ أن الفنان    
ومن ذلك يستنتج ثراء الفن اإلسالمي وإمكانية اإلفادة من         . املتبادلة بني الشكل واألرضية   

قتصار على مـشق أشـكاله دون       دة، يف إبداع األعمال الفنية ال اإل      نظمه ومداخله املتعد  
  .املوائمة بينها وبني حىت إطار التكوين

  
:

من الفنانني املعاصرين الذين حاولوا توظيف الفن اإلسالمي يف أعماهلم الفنية، إال 
قتصر ة للوحدة اهلندسية أو النباتية وأأن توظيفه مل يكن متعمقا أو منطلقا من األسس البنائي

 االتوظيف على توظيف العنصر اهلندسي الثماين والكتابة الكوفية وخطوط هندسية لينة كم
قتصر على التأكيد على اخلطوط الذهبية البارزة ومجال أعماله الفنية أ. ريتغهي دون 

لألشكال اهلندسية وعلى خلفية من اللون األخضر الغامق واألمحر واألزرق ويشاهد ذلك 
 (appeal)ومنها العمل املسمى )  م١٩٧٣ -١٩٧٠(يف أعماله الفنية املنفذة من الفترة 

 .Wajih Nahle)ك من كتاب أعماله الفنية بساوالعمل املسمى أية الكرسي وأر
1952- 1977)   
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  ) ٢١( شكل 

  من أعمال الفنان وجيه حنله
Nahle,,:120  

  

 وإبداعات وجيه حنله احلقيقية جاءت يف احلركة االنسيابية خلطوطه وألوانه يف 
هـ وذلك ١٤١٩أعماله املتأخرة واليت عرضها يف معرضه الشخصي مبدينة جده يف العام 

  . ١٢صالة العاملية للفنون اجلميلة  وتعد حبق إبداعات أصيلة باملقارنة بأعماله يف السبعيناتبال
 متكن األول من توظيف الفن اإلسالمي من خالل نيويعترب املثالني السابقني مثالني لفنان

اإلفادة احلقيقية من نظمه البنائية واليت كون من خالهلا شخصية تفرد ا عن سائر الفنانني، 
ستفاد من الشكل اخلارجي للفن اإلسالمي ومل يتوغل يف نظمه إأما اآلخر فهو مثال لفنان 

  .البنائية
  

:א
داعية بالتفرد واألصالة وكانت له متيزت أعماهلم اإلبالذين  الفنانني يعترب أمحد نوار من

ظف الوحدة وحيث  الفنية شكل اهلندسي اإلسالمي  يف أعماله يف اإلفادة من الحماوالت
الثمانية يف عدد من أعماله مبعرضه الشخصي املقام مبدينة جده ومن تلك األعمال لوحتان 

  . واإلنسان والفراغ وإغتصاب األرض لوحة١٩جمموعة احلرب والسالم واملكونة من 
 

 

                                 
  .م ،بالصالة العاملية للفنون اجلميلة جبدة ١٩٩٩ آذار ١٦-٢هـ املوافق ١٤١٩ ذو القعدة ٢٨-١٤تلوج معرض الفنان وجيه حنله املقام يف الفترة من ك 12
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  )٢٢(شكل 
   من أعمال الفنان أمحد نوار

 من دليل معرضه الشخصي املقام مبدينة جده

 
אא: א א א א א

א א מ א :א
على ستة مفردات ورقية نباتية إسالمية، ومن اعتمدت يف جتربتها :א .١

طويع خالل األساس البنائي لكل وحدة نباتية قامت بإجراء عدد من التغريات كت
، مث تكرار املفردة النباتية 5.4.3.2الوحدة النباتية مع املستطيالت اجلذرية 

من خالل التكبري أو التصغري بناء على التناسب اجلذري بني املستطيالت ، ووضع 
املستطيالت ، وحتطيم وتركيب املستطيالت اجلذرية، ونشاء عن هذه األسس 

املتميزة باألسود واألبيض واليت خرجت عن  نطاق البنائية عدد من التجارب 
  )٢٣(الشكل الورقي املعهود إىل الشكل اهلندسي ومن تلك التصميمات الشكل 

 

  
   ) ٢٣(شكل 

  5من جتربة زينب السيد يف صياغة الشكل الزخريف من خالل شبكية هندسية للجذر
  )٢٨٨:م١٩٨٧السيد، (



 ٨٨

 تصميم وهدفت إىل" ينو باال"تشكيلية مرتبطة مبجال الطباعة جتربته ال:  .٢
معلقات حائطية إال أن األسلوب التكراري الذي اعتمد عليه اخرج الشكل العام 
من دائرة الوحدة املطبوعة إىل شكل خمتلف، ويعود ذلك إىل نظم التكرار اليت 

ادل واملتساقط الكلي ويتبعه البسيط والعكسي واملتب" صنفها إىل أمناط ومنها 
واملتصاعد واملتوالد واهلندسي واجلزئي وصنفه إىل منفصل ومتداخل كما صنف 
مساراا من حيث االجتاه والوضع، فمثال االجتاه أفقي وراسي ومائل، أما الوضع 
إىل اليمني واليسار واىل األعلى واىل األسفل، أما مسار االجتاه فثالثة أنواع منحين 

: م١٩٨٥أبو زيد، " ( باجتاه عقارب الساعة أو عكسهاودائري ومنشور ويكون
) ٢٤شكل (ولقد متكن من الوصول إىل عدد من التصميمات املعلقة ومنها ) ٢١٣

 .الذي يورد فيه تفاصيل نظام التكرار يف القالب ألطباعي

  
   ) ٢٤(شكل 

  من جتربة أبو زيد يف تصميم معلقات حائطية 
  )٣٠٤:م١٩٨٥أبو زيد،(

 
 حتليل نظم بناء األشكال اهلندسية ى عل اعتمد يف جتربته:מא .٣

اإلسالمية، وذلك من خالل أربع وحدات هندسية استشفها من األشكال احملللة 
ثالثة منها قائمة على تبادلية الشكل واألرضية املبنية على احلذف واإلضافة يف 

الوحدات السابقة، ومن الوحدة اهلندسية أما الوحدة الرابعة فتختلف يف بنائها عن 
خالل عالقات التماس والتراكب والتصغري والتكبري يف نسب الوحدة اهلندسية 
استطاع التوصل إىل عدد من التكوينات، يف ضوء نظم هندسية دائرية أو منحنية 
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أحد ) ٢٥(ل بها أو اجلمع بني أكثر من نظام ويوضح الشكأو متناقصة يف نس
 ). م١٩٨٥، عبد الكرمي. (إنتاج التصميمات الزخرفيةنماذج من النظم املتبعة يف ال

 

  
   )٢٥(شكل 

   يف تصميم زخارف قائمة على النظم اإليقاعية للفن اإلسالميمن جتربة امحد عبد الكرمي
  )١٩٢:م١٩٨٥، عبد الكرمي(

 
 للطبيعة اجلمالية للخط ونظًر .يف جمال اخلط الكويفكانت جتربته  :מ .٤

 استهدف ه فان،عالقاته التناسبية بني أشكاله املنحنية واهلندسيةالكويف الناشئة عن 
استثمار القيم اجلمالية للشكل مستبعد اجلانب املقروء وبذلك خرجت التصميمات 

وذلك من خالل تشكيل وحدة . الزخرفية من نطاق اخلط إىل الزخرفة اهلندسية
م الشبكية املربعة تصميمية قائمة على اخلط الكويف املورق وتكرر من خالل النظ

 )م١٩٨٧خليل،  ()٢٦شكل (والدائرية ومن النتائج اليت أوردها 
 

  
  )٢٦(شكل 

  من جتربة حامت خليل يف توظيف اخلط الكويف يف تصميم لوحة زخرفيه
 )٢٣٧:م١٩٨٧خليل،(
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على حتليل مناذج خمتارة من الفن اإلسالمي جتربته عتمدت إ :אא .٥
لقائم بنائها على وحدة املثلث املتساوي األضالع، ومتكن من اهلندسي للوحدات ا

 والوحدات اهلندسية املشتقة من املثلث املتساوي ،عالقات التماس املختلفةخالل 
 وحدة ٤٨٤األضالع كاملعني وشبه املنحرف والسداسي واملربع أن يكون عدد 

ة مع استغالل الشبكية املربعة واملثلثيف تصميمات بناء على  مث نظمت ،زخرفيه
ومتكن من تكوين  ،حين والنسبة واخلطوط املتوازية والتضافر يف األشكالناخلط امل

 جمموعة من التصميمات املتوافقة مع نظم بناء التصميمات اإلسالمية ومنها
 )هـ١٤١٤احلجيلي، )( ٢٧شكل  (:التصميم التايل

 

  
  )٢٧( شكل 

  ع بنائيات الفن اإلسالميمن جتربة احلجيلي يف ابتكار تصميمات متوافقة م
  )٢٢٠:هـ١٤١٤احلجيلي، (

  



 ٩١

א:א :א
)١١(  "CorelDraw 11"  

:
اليت ميكن ممـن خالهلـا      املتميزة  ميم  ا من برامج التص   ) درو لكوري( برنامج   تربيع

ميم سـهلة    ملا حيتويه من أدوات تـص      واإلعالنات والبطاقات الزخارف اإلسالمية   تصميم  
  .االستخدام تتكون من العديد من الرسوم  واحلروف والرموز الـيت حتتويهـا مكتبتـه              

  أو معقدة إذا   ةإعداد تصميمات بسيط  بسهولة ويسر   ن  ميكِّ)  درو لكوري(باستخدام برنامج   
، وفيما يلي سيقوم الباحـث بـالتعريف         الربنامج استخدام كافة أدوات  متكن املصمم من    

  .بكيفية تشغيله وحىت الوصول اىل تكوين الزخارف اهلندسية اإلسالميةبالربنامج بداٍء 

)١١(

عرض تأسفل شاشة سطح املكتب ب يف شريط املهام  "ابدأ"زر عند النقر على 
 )١١كوريل درو(الالئحة الرئيسية مث من قائمة الربامج اختر تشغيل برنامج

(CorelDraw 11) رحيب التاليةفتظهر شاشة الت:  

 

  

  )٢٨(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (الشاشة الترحيبية لربنامج 

  
  
  
  

 قوالب جاهزة

 فتح ملف جديد

 ما اجلديد دروس تعليمية

 البحث يف امللفات

 فتح أخر ملف



 ٩٢

  (Corel Draw11) )١١كوريل درو (اإليقونات ووظائفها يف برنامج 

אא
New Graphic  عند الضغط على هذه اإليقونة متكنك من فتح ملف رسم

  .جديد والبدء بالعمل
Open Last Edited دور هذه اإليقونة فتح آخر ملف رسم مت العمل فيه.  
Open Graphic            تعمل هذه األيقونة على إظهار صـندوق حـوار لفـتح

  .امللفات، للبحث عن امللف املراد استخدامه
What is new?  دف هذه اإليقونة إىل التعرف على التعديالت اليت متت

  "Corel Draw11" على نسخة 
Corel Tutor  عند النقر على هذه اإليقونة متكنك من التعرف على

 .الربنامج من خالل جمموعة دروس تعليمية باللغة االجنليزية
Template           هذه اإليقونة للقوالب اجلاهزة املعدة من قبـل مـصممي

يتم شـراؤه مـن   (cd)الربنامج، يتم استدعائها من خالل   
  ).كوريل درو(شركة 

New Graphic علـى زر د النقر عن  New Graphic   تظهـر شاشـة 
  CorelDraw 11  باإلعدادات االفتراضية لـ لربنامج

)١١(

يف تصميم  قبل البدء ) درولكوري(التعرف على مكونات شاشة برنامج من املهم 
  :الرسوم الزخرفية وفيما يلي إيضاح خمتصر حملتويات الشاشة 

  



 ٩٣

  
  )٢٩(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (مكونات شاشة برنامج 

 

  :شريط العنوان
 . املصممعمل بهياسم امللف الذي  ىوحيتوي علأعلى الشاشة يف هذا الشريط  يقع و

  :األدوات شريط قوائم
ويقع حتت شريط العنوان، وحيتوي على إحدى عشر قائمة وعند النقر على أحد هذه 

  .بزر الفأرة األيسر تظهر الئحة باألوامر لتنفيذ مهمات الربنامجالقوائم 

  :ةشريط األدوات القياسي
من خالل النقر عليها تنفيذ بعض ن ميكّهذا الشريط على جمموعة من األيقونات يشتمل 

  أوامر القوائم األكثر استخداماً يف الربنامج

  :شريط الخصائص
تتغري حمتوياته تبعاً لألمر وميكن أن ز الرسوم يعترب شريط اخلواص مساعداً سريعاً إلجنا

لة أو العنصر املختار للتحكم خبواص وميزات احلالة الراهنةاحلايل أو تبعاً لألداة املفع. 

 شريط اخلصائص األدوات القياسية  شريط العنوان

 شريط احلالة

 شريط األدوات

 املسطرة صفحة الرسم

 التمريرشريط 

 قوائم األدوات

 لوحة األلوان

 صفحات العمل



 ٩٤

   :صفحة الرسم
وتقتصر الطباعة على اجلزء  ضمنها  التصميماتنيتم تكويعبارة عن إطار على شكل صفحة رسم 

 .الداخلي للصفحة

  :شريط التمرير
رؤية األجزاء املختلفة من الرسم املعروض وغري  ميكن األفقيالعامودي ومن خالل شريطي التدرج 

النقر على األسهم املوجودة على أطراف من خالل املعروض اليت تقع خارج نطاق نافذة الرسم 
 .الشريطني

  المسطرة
  . مؤشر الفأرةإحداثيحتديد ميكن  والعموديةمن خالل املسطرتني األفقية 

  لوحة األلوان

 يستخدم لتلوين الوحدات الزخرفية بعد تصميمها أو اختيارها مـن قائمـة              السهم  
(Text).  

  .ن املصمم من مشاهدة مجيع األلوان املوجودة ميكّالسهم

  شريط الحالة

يعوعن يسار ) لونهأبعاده،  ،نوعه(ف شريط احلالة املصمم معلومات عن الشكل املرسوم ر
  . من صفحة الرسمىيات مؤشر الفارة ويكون يف الزاوية اليسار السفلهذا تعرض إحداث

  شريط األدوات

على األدوات الالزمة إلجناز ويشتمل هذا الصندوق يسار الشاشة ويكون موجود يف 
األدوات حتتوي على الئحة فرعية يتم إظهارها بالنقر على السهم األسود وبعض الرسوم 
  : لألداة، وفيما يلي إيضاح لشكل األداة وكيفية استخدامهااليمني السفلىزاوية بالاملوجود 

  
  



 ٩٥

  أداة مرتبة حسب تسلسلها يف الربنامج ) ١٤(شريط األدوات ويشتمل على 
شكل   األداة  وظيفة األداة

  األداة
 .أداة التقاط التصاميم املرسومة على الشاشة

  

"Pick Tool"  

    أداة االختيار

  ""Shape Tool  .أداة تعديل الشكل املرسوم

    أداة تشكيل األجسام
  "Zoom Tool" أداة تغيري  مساحة األشكال بالتكبري أو التصغري

    أداة العرض
   "Freehand Tool"  .أداة رسم اخلطوط واملنحنيات

   أداة الرسم احلر
  "Rectangle Tool"  أداة رسم املستطيالت واملربعات

   أداة املستطيل
 أداة رسم القطوع والدوائر

  

 "Ellipse Tool"  

  أداة القطع
  

 

أداة رسم  املضلعات كاملثلث والسداسي وغريه       
  .ألشكال املضلعةمن ا

"Polygon Tool"  
   أداة املضلع

تستخدم لرسم عنصر حمدد مثل صندوق احلوار       
 أو األسهم اسمة

  

"Basic Shaps Tool" 

    ةأداة األشكال اجلاهز

 لكتابة النصوص الفنية والعادية

  

"Text Tool"  

   أداة الكتابة



 ٩٦

 Interactive Blend"  تستخدم لدمج العناصر بشكل تفاعلي
Tool"  

   أداة الدمج التفاعلي
 

 لصبغ الرسوم من تستخدم إلختيار األلوان
  .خالهلا

"Eyedropper Tool "

   القطارة

تساعد يف إختيار مساكـة اخلـط اخلـارجي 
  .لألشكال املرسومة مع تغيري ألواا

"Qutline Tool"  

   داة اخلط اخلارجيأ

  "Fill Tool"  .تستخدم لتلوين املساحة الداخلية للشكل
   أداة التلوين

 Interactive Fill"  .تفيد يف تلوين األشكال بشكل متدرج 
Tool"  

  أداة امللء التفاعلي
 

  

  قائمة مرتبة حسب تسلسلها يف الربنامج) ١١(قائمة األوامر وتشتمل على 

  عنوان القائمة  وظيفة القائمة
تشتمل على أوامر فتح امللف وإغالقه وحفظه واسترياد وتصدير 

  .امللفات إىل برامج أخرى

File  

  Edit  .تشتمل على أوامر النسخ والقص واللصق والتراجع

شكال على الشاشة وتكبريها إلجراء تشتمل على أوامر عرض األ
  .التعديالت املناسبة بشكل دقيق

View  

تشتمل على أوامر ضبط مقاس الصفحة واجتاهها أو إضافة صفحات 
  .جديدة للرسم أو حذفها

Layout  

تشتمل هذه القائمة على أوامر ترتيب األشكال املرسومة ليتشكل 
  .منها التكوين املطلوب

Arrange  



 ٩٧

  .امر إضافة املؤثرات لألشكال بطريقة سريعةتشتمل على أو

  

Effects  

 النقطية وحتويل اإلشكال (bmp)تشمل أوامر حترير الصور من نوع 
  .املنتجة من خالل الربنامج إىل صور نقطية

Bitmaps  

تشمل أوامر كتابة النصوص باللغتني العربية واالجنليزية ومعاجلة شكله 
  .يف املسار الذي حيدده املصمم

Text  

تشمل مربعات حوار خاصة بضبط الربنامج ، ومن خالهلا يتصل 
بقائمة من الرموز اليت ميكن تفعيلها يف الرسم، كما حتفظ الرسوم اليت 

  .أعدت من قبل املصمم الستخدامها يف تصاميم أخرى

Tools  

تشمل طريقة عرض املستندات ضمن الربنامج ومتكن من الربط بني 
  . أخرى للعرضالرسومات واختيار طريقة

Windows  

  .تشمل على معلومات عن كيفية استخدام الربنامج

  

Help  

  

  : أداة املضلع
تعتمد الزخرفة اإلسالمية اهلندسية على املضلعات الثالثية وما ينبثق عنها كالسداسي 
ثماين واالثىن عشر ضلع واألربعة عشر ضلع ، واملضلعات الرباعية وما يشتق عنها كال

ن ضلع وما يلحق ما من مضلعات، وتوفر أداة املضلع واألربعة وعشروواالثىن عشر 
  :رسم هذه األشكال بطريقة ميسرة وفيما يلي إيضاح لكيفية تشكيل املضلعات من خالهلا

  
  
  



 ٩٨

  :  من رسم الشكل السباعي التايل متكن أداة املضلع 
  

  
كما ميكن حتويره إىل جنمة سباعية بالضغط على النقطة الواقعة يف منتصف الضلع احملـيط               

  :باملضلع للحصول على جنمة كالشكل التايل
  

  
وميكن من خالل شريط اخلصائص بعد الضغط على السهم العلوي لزيادة عـدد رؤوس              

  .لزر السفلي لتقليل عدد أضالع املضلع كما يف الشكل التايل املضلع وا
  

  
  

      :أداة احلدود
ن املصمم من اختيار مساكة اخلط ولونه ويكون ذلك من خالل شريط اخلـصائص أو               متكّ

 الـتحكم املوضـحة يف      رمن خالل أداة احلدود وذلك بالضغط عليها حيث تظهر أزاري         
  :الشكل التايل

 



 ٩٩

  
  )٣٠(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (نامج  التحكم يف أداة احلدود بربرأزاري

   :أداة التعبئة
والتعبئة أما أن تكون بواسطة لون والنصوص املكتوبة األشكال املغلقة مع أداة التعبئة تعمل 

حد أو عدة ألوان متدرجة أو منفصلة أو من خالل التعبئة بالصور أو من خالل النقوش وا
من خالل أزرار ومربعات ميكن إليها واليت ) درو لكوري(والنماذج املتوفرة ضمن مكتبة 

  ..على الشكل املرسومتنفيذها  مث  املطلوبةتلتحدد اخلياراحوار 

  

  )٣١(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري ( بربنامج أزارير التحكم يف أداة التعبئة

  



 ١٠٠

 ميكن من خالله تعبئة الشكل املرسوم بـاللون املختـار يف             :زر التعبئة بلون واحد   
  .اجلانب األمين من الشاشة

 حيث ميكن املصمم من تعبئة الشكل املرسوم مـن خـالل            : زر التعبئة املتدرج  
  .األلوان املتدرجة

 

  
  ) ٣٢(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (رات التعبئة املتدرجة بربنامج انافذة خي
  
  

    :زر التعبئة بالنقوش

ميكن من خالله تلوين املساحة احملددة للرسم بنقوش متنوعة تنحصر يف الـثالث              
التعبئة بنقش من لونني أو كافة األلوان أو التعبئة بصور نقطية، كما متكن             :خيارات التالية   

  :هذه النافذة التحكم حبجم النقوش وموضعها وزواياها وذلك من خالل النافذة التالية
  
  



 ١٠١

  
  )٣٣(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١درو  لكوري (بربنامج نافذة خيارات التحكم يف النقوش 
  

  

ن املصمم من اختيار النموذج من خالل مكتبة          وميكّ  مس  زر التعبئة بنماذج أو مال    
  .النماذج والتحكم يف تفاصيله ولونه

  

  
  )٣٤(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (بربنامج ) املالمس(نافذة اختيار مناذج 
  

א א :א
 االستفادة من مكتبة (CorelDraw 11) )١١كوريل درو(ميكّن برنامج 

 يف  (Fonts)اخلطوط والزخارف والرموز املوجودة على اجلهاز ضمن جملد 
)Windows(وذلك من خالل اخلطوات اخلمس التالية واملوضحة يف الشكل  :  

 . (Text)ى الزر الضغط عل .١



 ١٠٢

 .(Insert Character)مث الضغط على زر  .٢
 .AGA Arabesque)(من خالل ما سبق تظهر قوائم الرموز يتم اختيار  .٣

 .واملشتمل على عدد من الزخارف اهلندسية والنباتية واخلط العريب
 .يتم اختيار الشكل املطلوب .٤
  . إلنزال الشكل على سطح الورقة Insert)(يضغط على  .٥

 

  
  )٣٥(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (بربنامج خطوات إختيار الشكل الزخريف 
  

א א :א
א: א א :א

بعد إختيار الوحدة الزخرفية أو رمسها ميكن تكرارها بشكل أفقي ورأسي لتـشغل             
إتباع اخلطـوات   من خالل   ) كوريل درو (مجيع مساحة التكوين وميكن ذلك يف برنامج        

  :التالية
 . وتظهر نافذة على عدد من اخليارات.Arrange)(الضغط على زر  .١
 .)Position(ومنه حنصل على نافذة خنتار  (Transformation)يفعل خيار  .٢



 ١٠٣

 تشتمل على مثان مربعات مبركزها (Ralative Position)تظهر قائمة يف املربع  .٣
واملربعات ااورة تشري إىل أماكن اجتـاه       دائرة والدائرة تشري إىل الوحدة الزخرفية       

التكرار إىل األعلى أو إىل األسفل أو إىل األمين أو إىل األيسر وأربعة مربعـات يف                
 ) .45ْ(الزوايا لتكرار الوحدة بزاوية 

 لتكرار الوحـدة وإبقـاء الـشكل    Apply to Duplicate)(يضغط على زر  .٤
 .األساسي

 

  
  )٣٦(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (سي لألشكال بربنامج أ والرخطوات التكرار األفقي

  
א: א א .א

عند إختيار الشكل املطلوب تكراره بشكل دائري تتبع اخلطوات التالية حسب ما            
  :هو موضح بالشكل

 .وتظهر نافذة على عدد من اخليارات. Arrange)(الضغط على زر  .١
 .(Rotation)ومنه حنصل على نافذة خنتار  (Transformation)يفعل خيار  .٢
 .(Angle)حتدد درجة االحنراف من  .٣
وعادة يكون مركز الدائرة على سطح الورقة يف        (Center)مث حيدد مركز الدائرة      .٤

 . للمحور الراسي(V)  للمحور األفقي واخلانة ذات الرمز (H)اخلانة ذات الرمز 



 ١٠٤

 .Apply)( يضغط على الزر     ةلوحدلتكرار الوحدة ويكون مركز دوراا مركز ا       .٥
أما لتكرار الوحدة واالنتقال من مركزها إىل موضـع آخـر يـضغط علـى زر                

(Apply To Duplicate).  
 

  
  )٣٧(شكل 
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات التكرار الدائري لألشكال بربنامج 

  
א א :א
، )كوريل درو (ه من اإلمكانات اليت ييسرها برنامج       تكبري نسبة الشكل أو تصغري    

واملصمم قد حيتاج إىل تغري أبعاد الشكل لتحقيق اإليقاع املتناقص أو املتزايـد يف اللوحـة                
الزخرفية وميكن من خالل اخلطوات التالية الوصول إىل شكل متناقص يف نسبته أو متزايد              

  :ل املراد التعامل معهوتتلخص اخلطوات يف التايل وذلك بعد حتديد الشك
 .وتظهر نافذة على عدد من اخليارات. )Arrange(الضغط على زر  .١
 .(Scale)ومنه خنتار نافذة   (Transformation)يفعل خيار  .٢
حندد نوع النسبة متناقصة أو متزايدة للمحورين الرأسي واألفقي ومت يف الـشكل              .٣

ة األساسية واليت مقـدارها     عن النسب %) ١٥(التايل إختيار النسبة املتناقصة بنسبة      
ويف حالة الرغبة يف إحداث تكبري يف الوحدة يكون من خالل إضـافة             %) ١٠٠(

 )١٠٠(النسبة املطلوبة فيما يزيد عن 



 ١٠٥

والشكل التايل يوضح كيفيـة  . (Apply To Duplicate)مث يضغط على الزر  .٤
 الوصول إىل وحدة مصغرة أو مكربة

  
  )٣٨(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ل درو ي كور(بربنامج لألشكال خطوات التكبري والتصغري 

  
מא :אא

ميكِّن الربنامج حتويل األشكال ذات البعدين إىل أشكال ذات بعد ثالث وذلك بعد             
حتديد الشكل املراد حتويره وقد يكون الشكل هندسي أو من قائمة األشـكال الزخرفيـة               

  :التاليةاملرفقة وذلك من خالل اخلطوات 
حيصل  مـن  .(Interactive Extrude Tool) الضغط على أداة البعد الثالث  .١

 .خالله فتح نافذة علوية عند شريط األدوات 
والذي يعرض ستة خيارات لشكل البعد الثالث لكـل          (Presets)يضغط على    .٢

كمـا  .  وبتحديد احد اخليارات ينفذ الشكل احملـدد       (A)خيار من خالل احلرف   
 املشرية إىل نقطة التالشي إىل اجلهـة        )×( وضع املؤشر على إشارة      ميكن من خالل  

 .املطلوبة
ميكن من خالل النافذة العلوية تغيري اللون وذلك من خـالل ثـالث خيـارات                .٣

 . معروضة وكذا عدد من األلوان مرفقة ميكن االختيار منها



 ١٠٦

  
 

  
  )٣٩(شكل 
 CorelDraw) )١١ل درو ي كور(بربنامج خطوات احلصول على اإليهام بالبعد الثالث 

11)  
  

א :א
متكّن أداة الظالل املصمم من إبراز الصور واألشكال والزخارف وذلك من خالل            

  :اخلطوات التالية
 حيصل من .(Interactive Drop shadow Tool)يضغط على أداة الظالل  .١

 .خالل نافذة بالشريط العلوي
لظالل مع كل خيار يشاهد     خيار  ) ١١(والذي يعرض    (Presets)يضغط على    .٢

) ×(كما ميكن تغيري اجتاه الظل من خالل حتريك املؤشر للرمز         .شكل الظل املختار  
 .وذلك يف االجتاه املناسب

ويوضح الـشكل   . ميكن تغيري لون الظل من خالل نافذة علوية بالشريط العلوي          .٣
 .التايل كيفية إحداث الظالل

  
 



 ١٠٧

  
  )٤٠(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ل درو ي كور( بربنامجخطوات تكوين الظالل 
   

א :א
أداة الشفافية من األدوات اليت هلا دور جيد يف إحداث تـأثريات مجاليـة علـى                
التصميم الزخريف وذلك ملا حتدثه من انسجام بني الوحدات املكونة للتـصميم وبإتبـاع              

  : اخلطوات التالية ميكن التعرف على إمكانات األداة املختلفة
 .مم الوحدات الزخرفية أو اهلندسية املراد إحداث الشفافية عليهاتص .١
لتختـار األداة اخلاصـة    (Interactive Transparency Tool)يضغط على .٢

بالشفافية من عدد من األدوات، ومن خالهلا تفتح نافذة علوية تشتمل على عـدد              
 .من اخليارات

 .فافية املختلفةخيارات للتأثريات الش) ١٠(النافذة األوىل تشتمل على  .٣
خيار تعتمد اخليارات على تغيري اموعة اللونيـة        ) ١٩(النافذة الثانية تشتمل على      .٤

 .للشكل واإلطار اخلارجي
 (Fill)من خالهلا ميكن احلصول على خيارين ومها شفاف          (ALL)النافذة الثالثة    .٥

 .ويكون معتم اللون (Out line)ويكون شفاف واخليار الثاين 
خيار من اخليارات السابقة مربعني أسود وأبيض يشري األبـيض إىل           وبإختيار أي    .٦

بداية عمل األداة والدرجة واألسود اية عمل األداة وبينهما مستطيل يتحكم من            



 ١٠٨

ويوضح الشكل التايل مواقع    . خالله بدرجة الشفافية من الدرجة الغامقة إىل الفاحتة       
 .األدوات وخطواا على شاشة الربنامج

  

  
  )٤١(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (بربنامج خطوات احلصول على شكل شفاف 

  
א א א :א

هلذه األداة إمكانات عديدة م املصمم يف جمال الزخارف اهلندسـية واملـصمم             
  :بشكل عام ويتطلب تفعيلها إتباع التايل

ة كما سبق اإلشارة إليـه مـن        رسم الوحدة اهلندسية أو استرياد الزخرفة اهلندسي       .١
 .مكتبة الزخارف والرموز

 وبالـضغط  .(Interactive Fill Tool (G))الضغط على أداة التعبئة التفاعلية .٢
 :خيار منها) ١١(عليها تفتح نافذة علوية اخليار األول منها إىل يسار يشتمل على 

٣. (No Fill)  بدون تعبئة. 
٤. (Uni Form Fill)  ره من قائمة األلوانالتعبئة بلون يتم اختيا. 
٥. (Ra dial)  التدرج يف اللون بشكل دائري. 
٦. (Conical)التدرج باللون بشكل جيمع بني اخليارين السابقني  . 
٧. (Square)التدرج اللوين بشكل مربع . 



 ١٠٩

٨. (Two Color Pattern)  ويشتمل على وحدات تصميمية من لونني ألشكال 
 .هندسية وخطوط ورموز

٩. (Full Color Pattern)  قوالب تصميم مكونة من جمموعة من األلوان. 
١٠. (Bitmap Pattern)جمموعة من املالمس امللونة  . 
١١. (Texture Fill)  مالمس متنوعة وعديدة وجبوارها نافذة تشتمل علـى 

 .سبع خيارات ألنواع متعددة من املالمس
١٢. (Postscript Fill) يشتمل على ما يزيد عن ثالثون إختيار من املالمس  

 .واخلطوط
وتعد اخليارات املتعددة السابقة مصدر إثراء للتصاميم الزخرفية والتصميم بـشكل           
عام متكّن املصمم من إحتواء أفكاره اإلبداعية وتنفيذها من خالل الربنـامج بـشكل              

  :وفيما يلي بيان للخيارات السابقة من خالل شاشة الربنامج.ميسر
  

  
  )٤٢(شكل 

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (نامج بربخطوات التعبئة التفاعلية املتدرجة 
  
  
  
  



 ١١٠

א :א
حيتاج املصمم للزخارف اهلندسية إسترياد بعض الصور وميكن من خالل الربنـامج            

  :إسترياد الصور من خالل اخلطوات التالية 
 (File)الضغط على قائمة  .١
  (Import)خيتار األمر  .٢
 استريادها مث ختتار الـصورة مث       مث حيدد الد الذي يشتمل على الصورة املراد        .٣

 . (Import)يضغط على 
يستخدم بعد ذلك املؤشر لتحديد أبعاد الصورة ويوضـح الـشكل التـايل              .٤

 :اخلطوات بعد تطبيقها

  
  )٤٣(شكل 

   (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (بربنامج خطوات إسترياد الصور 
  
  

  
  

  
  

 



 ١١١

א: א :א
:

، عرض الدراسات السابقة والـيت هلـا        يف هذا اجلزء من الدراسة     سيتناول الباحث 
عالقة واضحة مبوضوع الدراسة احلالية، ومن خالل رجوع الباحث إىل مراكز املعلومات            
كمركز امللك فيصل لدراسات واألحباث، واألدبيات ذات العالقة مبوضـوع الدراسـة،            

يرى أا ستضيف له الكثري مـن       توصل الباحث إىل العديد من الدراسات واألحباث اليت         
الدعم جلوانب دراسته هذه، إذ سيعتمدها كمنطلق لدراسته احلالية، مستفيداً من منهجيتها            
العلمية، وبناءها النظري، وتصميمها التجرييب، إمياناً منه بتراكمية املعرفة اإلنسانية وشيوع           

ـ       . الفائدة التربوية  صل عليهـا إىل حمـورين      وقد قسم الباحث الدراسات السابقة اليت حت
  :رئيسني

 
א: א א א א אמ א :א

  ):م١٩٩٧-هـ١٤١٧(دراسة إمساعيل 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام الكمبيوتر، و أثر تغيري نظام التعرض             

التصميم التجرييب املقتـرح،    خلربات استخدام الكمبيوتر وترتيب عرض اخلربة حسب        
وأثر تفاعل اخلربات املختلفة واستخدام الكمبيوتر يف منو أو تدهور القـدرة العقليـة              

مت إجـراء الدراسـة يف العـام        . املرتبطة بإبداع التـصميمات التـشكيلية املنتجـه       
وتكون جمتمع الدراسة من طالب وطالبات قسم التربية         ). م١٩٩٤/١٩٩٥(الدراسي

) ١٥٠(بلغ حجم عينة الدراسة     . تصاد املرتيل بكلية التربية النوعية بالقاهرة     الفنية واالق 
طالب لكل  ) ١٥(جمموعات ضابطة وجتريبية بواقع     ) ١٠(طالب وطالبة موزعني على     

. أشار الباحث إىل انه استخدم منهجني مها املنهج التجرييب والـشبه جتـرييب         . جمموعة
يس ومنه مقياس انتقاء العينة والتأكد مـن        تكونت أدوات الدراسة من عدد من املقاي      

تكافئوها، اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر العامل التجـرييب، اختبـار كـل مـن               
وتتلخص نتـائج   .للتفكري أالبتكاري، ومقياس اإلبداع التشكيلي    "أبراهام"و  "تورنس"

وغري  -اموعة التجريبية -الدراسة يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستخدمي        
مستخدمي الكمبيوتر يف الطالقة والتفاصيل ويف االختبارات املستخدمة لصاحل اموعة          



 ١١٢

التجريبية، كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اثر التعرض خلربة الكمبيوتر             
لصاحل اموعة التجريبية، وتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تفاعل اخلربات            

ة الناجتة عن اختالف التخـصص واسـتخدام الكمبيـوتر يف إنتـاج        املرجعية املختلف 
  .التصميمات التشكيلية واختالف مقدار النمو يف القدرات اإلبداعية

  
  ):م٢٠٠٠(دراسة الديب 

هدفت الدراسة إىل التعرف على أسس بناء الوحدة الزخرفية اإلسالمية واستخدام           
مت إجراء الدراسـة يف العـام   .وحداتالكمبيوتر يف إجياد هيئات جديدة مبتكرة هلذه ال  

مل يشر الباحث إىل جمتمع وعينة الدراسة حيث قصر الباحث إجراء التجربة            ).م٢٠٠٠(
أشار الباحث إىل استخدام املنهج الوصفي لتحليل نظم الوحدات         . العملية من قبله ذاتياً   

 الدراسة  تكونت أدوات . اهلندسية، كما استخدم املنهج التجرييب لتطبيق جتربة البحث       
حيث اشتملت إالستمارة علـى     " بالكمبيوتر"يف استمارة تقييم لألعمال الفنية املنفذة       

سؤال فرعي، حيث عرضـت     ) ٢٦(ثالثة أسئلة رئيسية ويتفرع من األسئلة الرئيسية        
ومل .أساتذة من خرباء الفن التشكيلي لتحكيم األعمال الفنية يف ضـوئها          ) ١٠(على  

خلص الباحث اعتمادا علـى تقيـيم       . ق األداة وثباا  يشر إىل التحقق من مدى صد     
إىل ثـالث   " بالكمبيوتر"األساتذة اخلرباء يف الفن التشكيلي احملكمني لألعمال املنتجة         

نتائج رئيسية وهي إن إمكانيات الكمبيوتر تعطي حلوالً متعددة للوحـدة الزخرفيـة             
ارات الوحـدة الزخرفيـة     وان الكمبيوتر يثري التكوينات الناجتة من تكر      . اإلسالمية
كما أن للكمبيوتر دور يف إثراء القيم اجلمالية يف اللوحة الزخرفية املكونـة             . اإلسالمية

  .منه
  

  ):م٢٠٠٠(دراسة مرسي
هدفت الدراسة إىل إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية الفنية باملرحلة االبتدائية وفق            

كما هدفت إىل إمناء    .  يف جمال الرسم   نظرية النظم لتزويده مبهارة التدريس بالكمبيوتر     



 ١١٣

التفكري املتشعب لدى التلميذ من خالل تزويده بعناصر الفن التشكيلي وتقنياته بواسطة     
  . الكمبيوتر

ومشل جمتمع الدراسـة معلمـي وتالميـذ        ). م٢٠٠٠(مت إجراء الدراسة يف العام      
تلميذاً من  )٢٠( و معلمني)١٠(بلغ حجم عينة الدراسة   . املدارس اإلبتدائية مبحافظة قنا   

. ومتثل املنهج املستخدم يف املنهج التجرييب واملنهج الوصـفي        . مدارس املرحلة البتدائية  
متثلت أدوات الدراسة يف استمارة تقييم ذايت للمعلم، واستمارة تقييم للتعرف علـى             

واستمارة حتصيل للجوانب املعرفية    . مدى صالحية الربنامج الكمبيوتر لتدريس الرسم     
خلـصت  . واستمارة تقييم لألعمال الفنية ملدرسي املرحلة االبتدائية والتالميذ       . لمللمع

يف متوسـط   ) ٠,٠١(الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            
درجات التحصيل لصاحل االختبار ألبعدي للمجموعة التجريبية اليت درست من خالل           

نية وفق نظرية النظم لتزويده مبهـارة التـدريس         الربنامج التدرييب املعد ملعلم التربية الف     
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         . بالكمبيوتر يف جمال التربية الفنية    

تشري إىل ثراء التعبريات الفنية لتلميذ املرحلة االبتدائية للمجموعة اليت درست           ) ٠,٠١(
   .بالكمبيوتر مقارنة باموعة اليت درست بالطريقة التقليدية

  
  ):م٢٠٠٠(دراسة العدوي 

هدفت الدراسة إىل توظيف برنامج تعليمي كمبيوتري مقتـرح لتنميـة الطالقـة      
التشكيلية لألشكال اهلندسية والكشف عن أثر الربنامج املقترح على منو أداء طـالب             

مل تـشر الباحثـة إىل      ).م١٩٩٩(مت تطبيق الدراسة يف العام الدراسي     . املرحلة الثانوية 
طالبة من طالبـات الـصف الثـاين    )٣٠(وتكونت عينة الدراسة من . راسةجمتمع الد 
ومتثلت أدوات الدراسة يف اختبـار      .اعتمد البحث على املنهج شبه التجرييب       . الثانوي

وبنهايـة الدراسـة    . ومقياس الطالقة التشكيلية  . املصور للتفكري أالبتكاري  "تورنس"
الكمبيوتري فاعلية يف تنميـة الطالقـة       توصلت الباحثة إىل نتيجة مفادها أن للربنامج        

  .التشكيلية لدى طالب التعليم الثانوي
  



 ١١٤

  ):هـ١٤٢٢(دراسة الشاعر
هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة استخدام احلاسب اآليل بقسم التربية الفنية            

ذات الصلة  " اجلرافيكية"بكلية املعلمني، واجيابيات إستخدامه، واإلطالع على الربامج        
وتكون جمتمع الدراسـة    .هـ١٤٢١مت إجراء الدراسة يف العام      .  املناسب منها  الختيار

مل .من أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الفنية بكليات املعلمني بوزارة التربية والتعليم         
يشر الباحث إىل حجم عينة الدراسة كما مل يشر إىل العدد يف اجلـداول اإلحـصائية                

املنهج املستخدم  . ة على األسئلة الواردة يف  أداة الدراسة       واقتصر على النسبة يف اإلجاب    
متثلت أداة الدراسة يف استبانه طورها الباحث  دف         . يف الدراسة هو املنهج الوصفي    

حتديد مواصفات برامج الرسم باحلاسب اآليل املناسـبة ملقـررات أقـسام التربيـة              
وصيات، تتلخص يف تأكيد    وأخريا توصل اىل عدد من النتائج جاءت يف شكل ت         .الفنية

أمهية احلاسب اآليل ألعضاء هيئة التدريس وطالب أقسام التربية الفنية بكليات املعلمني            
  .بوزارة التربية والتعليم

  
  ):هـ١٤٢٣(دراسة عابد

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر إستخدام احلاسب اآليل وحتديـدا برنـامج             
"Adobe Dimensions" تكوين عند طالبات قسم التربيـة  يف إثراء مجاليات ال

متثل جمتمع الدراسة يف    . هـ١٤٢١مت إجراء الدراسة يف الفصل األول من العام         . الفنية
تكونت عينة الدراسة   و. طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينة مكة املكرمة         

ـ           ) ٣٠(من ق طالبة قسمت عشوائيا إىل جمموعتني إحدامها جتريبية درست عـن طري
إعتمد الباحثة على املنهج    . احلاسب اآليل واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية      

أداة الدراسة متثلت يف اسـتمارة لتحكـيم   . شبه التجرييب يف اختبار فرضيات الدراسة 
األعمال الفنية يف ضوء مخس جوانب وهي وحدة عناصر العمل الفـين، التناسـب،              

وبنهاية الدراسة  توصلت الباحثة إىل نتيجـة        .ملنظوراإليقاع، التوازن، الظل والنور وا    
بني اموعة التجريبية   ) ٠,٠١(مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         



 ١١٥

وبني اموعة اليت   "Adobe Dimensions"اليت نفذت أعماهلا من خالل برنامج
  . التجريبية لصاحل اموعة) من خالل أقالم الرصاص(نفذت أعماهلا بشكل تقليدي 

  
  )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦(دراسة عبد احلي

هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر استخدام إستراتيجية احلاسب اآليل يف تدريس            
على تنمية القدرة االبتكارية والتحصيل الدراسي      ) ٤٣٤(مقرر التشكيل باخلط العريب     

 األول من العـام     مت إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي     .لدى طالبات قسم التربية الفنية    
وأشارت الباحثة إىل أن جمتمع الدراسة يتكون من مجيع طالبات          .  هـ١٤٢٤-١٤٢٣

طالبة وزعت على جمموعتني جتريبية     ) ٣٦(بلغ عدد عينة الدراسة     . قسم التربية الفنية    
اعتمـدت الدراسـة علـى املنـهج شـبه      .طالبة لكل جمموعة ) ١٨(وضابطة بواقع   

. سة على أداتني اختبار حتصيلي و أداة لقياس املنتج الفين         كما اعتمدت الدرا  .التجرييب
وتتلخص نتائج الدراسة يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات              

التحصيل الدراسـي البعـدي للوحـدة       : اموعتني التجريبية والضابطة يف كل من     
 للمهـارات   الدراسية، ويف التحصيل البعدي لعناصر التصميم، ويف التحصيل ألبعدي        

األدائية التقنية، والتحصيل البعدي للجانب الوظيفي، ويف القدرة االبتكارية تعزى إىل           
  .   إستراتيجية التدريس باحلاسب اآليل

 
א: א א א אמ א  :א

  ):هـ١٤٢١(دراسة النمري
خدام احلاسب اآليل على إكساب الطالبـات       هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر إست      

مت . املعلمات مهارات تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية واجتاههم حنو احلاسب اآليل            
ـ ١٤٢١/١٤٢٢(إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام          متثـل جمتمـع    ).هـ

الت يف مقـرري طـرق      الدراسة يف مجيع الطالبات املعلمات يف كلية اللغة العربية املسج         
طالبة قـسمت إىل    ) ٤٠(عينة الدراسة بلغت    .والتربية العملية ) ٤٦٢(تدريس اللغة العربية    

استخدمت الباحثة املنهج شـبة     . طالبة) ٢٠(جمموعتني جتريبية وضابطه عدد كل جمموعة       



 ١١٦

-CD"صممت الباحثة أربع أدوات متثلت يف اختبار حتصيلي، اسطوانة مدجمة           . التجرييب
R" تتلخص نتائج الدراسة يف وجود فروق ذات داللـة         . طاقة مالحظة، ومقياس إجتاه   ، ب

املعريف جلميع مستويات بلـوم ملهـارات       -يف التحصيل   ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى    
 والتطبيق ملهارات التدريس وكذلك االجتاه حنو اسـتخدام احلاسـب لـصاحل             -التدريس

  .اموعة التجريبية
  

  :)هـ١٤٢٢(دراسة البلوي
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل يف تـدريس وحـدة                 

لدى طالب الصف األول الثانوي يف      ) االحتفاظ(اإلحصاء على التحصيل العاجل واألجل    
واختربت صحة فروض الدراسة إعتماداً على أدوات الدراسـة املتمثلـة يف            . مدينة تبوك 

ي من إنتاج شركة علمية متخصصة، ومت بناء إختبار برنامج الرياضيات للصف األول الثانو
التـذكر، الفهـم،    (حتصيلي لقياس املستويات الثالث املعرفيـة األوىل لتـصنيف بلـوم            

طالبا من طالب ثانوية اإلمام تركي بن       ) ٦٥(وطبقت الدراسة على عينة عددها      ).التطبيق
ـ ) ٣٣(عبد اهللا مبدينة تبوك، وكان عدد اموعـة الـضابطة            ) ٣٢(ا والتجريبيـة  طالب

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية.طالباً
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء اموعة التجريبية اليت درست             .١

باستخدام احلاسب اآليل وبني متوسط أداء اموعة الـضابطة عنـد مـستوى             
لفهـم،  يف االختبار ألتحصيلي العاجل الذي يقيس مـستوى التـذكر، ا          )٠,٠٥(

  . والتطبيق منفردا، وككل لصاحل اموعة التجريبية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء اموعة التجريبية اليت درست             .٢

باستخدام احلاسب اآليل وبني متوسط أداء اموعة الـضابطة عنـد مـستوى             
يف االختبار التحصيلي األجل الذي يقيس مـستوى التـذكر، الفهـم،            )٠,٠٥(

   .والتطبيق منفرداً، وككل لصاحل اموعة التجريبية
  
  



 ١١٧

 ):هـ١٤٢٣(دراسة ياسني 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر الربنامج املقترح للـوعي الغـذائي وفاعليـة              
احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف حتصيل املعلومات واملهـارات األكادمييـة وعلـى             

.     ثانوي مبدارس مكة املكرمة احلكوميـة     التحصيل الكلي لدى طالبات الصف األول ال      
متثل جمتمـع الدراسـة يف   . هـ١٤٢٣طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول لعام    

عينة الدراسة تكونـت    . طالبات الصف األول الثانوي مبدارس مكة املكرمة احلكومية       
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي وزعت على ثالث جمموعـات،           ) ١٢٠(من  

صممت . استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب    . طالبة) ٤٠(فراد كل جمموعة  عدد أ 
الربنامج املقترح للوعي الغـذائي، واإلسـطوانة       : الباحثة ثالثة أدوات للدراسة وهي    

وتتلخص نتائج الدراسة يف وجود فروق ذات       . واإلختبار التحصيلي ،  "CD-R"املدجمة
املعلومـات،  : (يل ألبعدي يف كل من    يف التحص ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى     

لصاحل اموعتني التجريبية مقارنة باموعـة      ) واملهارات األكادميية، والتحصيل الكلي   
الضابطة وكذا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجـريبيتني لـصاحل             

  . اموعة األوىل
  

  ):م٢٠٠٠(دراسة محزة 
ثر طريقة التدريس باستخدام احلاسـب اآليل يف        هدفت الدراسة إىل التعرف على أ     

على حتصيل طالب الصف    ) االنعكاس، التماثل، االنسحاب  (تدريس اهلندسة التحويلية    
طالب وطالبـة، مت    ) ١٠١(، وتكونت عينة الدراسة من      )عمان(التاسع األساسي، يف    

فرادها طالب وطالبه، والضابطة عدد أ    ) ٥٩(تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وعددهم      
طالب وطالبة، مت تدريس اموعة التجريبية  باحلاسـب اآليل، والـضابطة مت             ) ٤٢(

واستخدم الباحث حتليل التباين املشترك لإلجابـة علـى         . تدريسها بالطريقة التقليدية  
فروض الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد             

 درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف اإلختبار بني متوسط) ٠,٠٥(مستوى داللة 



 ١١٨

البعدي لصاحل اموعة التجريبية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم  وجود فروق ذات             
  . بني متوسط حتصيل الذكور واإلناث) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  
  ):هـ١٤٢٣(دراسة الشهراين 

خدام احلاسب اآليل يف تـدريس مقـرر        هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر است      
اهلندسة املستوية وهندسة التحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمـني ببيـشة يف             

مقارنـة بالطريقـة    ) التذكر،الفهم،التطبيق(املستويات الثالث املعرفية لتصنيف بلوم      
ع اتم). هـ١٤٢٢(مت إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام         . التقليدية

طالباً وهم الطالب الدارسني ملقرر اهلندسة املستوية       ) ١١٨(الكلي للدراسة تكون من     
متثلت عينـة الدراسـة يف      ). هـ١٤٢٢(والتحويالت خالل الفصل الدراسي األول      

طالباً قسمت إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبيـة تكونـت كـل             )٤٤(
ج شبه التجرييب وذلك لدراسة اثر املتغري       استخدم الباحث املنه  .طالباً)٢٢(جمموعة من   

حتصيل الطـالب يف    (على املتغري التابع    ) استخدام احلاسب اآليل يف التدريس    (املستقل  
  ). التذكر،الفهم،التطبيق:املستويات الثالث األوىل لتصنيف بلوم 

واستخدم ألباحث برجمية تعليمية لتدريس وحدة اهلندسة املستوية والتحويالت ، كما           
تلخصت نتائج الدراسة يف وجود فـروق       . تخدم أيضاَ اختبار حتصيلي من إعداده       إس

بني متوسط درجات حتـصيل امـوعتني       ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى    
) التذكر، الفهم، التطبيق  (التجريبية والضابطة للمستويات الثالث املعرفية لتصنيف بلوم        

  .حلاسب اآليللصاحل اموعة التجريبية اليت درست با
  

  ):١٤١٨هـ( دراسة آل جمحود
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر طريقة التدريس باسـتخدام احلاسـب اآليل علـى              
التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين متوسط مبدينة مكـة املكرمـة، وذلـك يف              
املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم لألهداف املعرفية كل على حده، إضافة إىل             

وقد توصلت الدراسة إىل وجود فـروق ذات داللـة          .  االختبار يف مادة العلوم    جممل



 ١١٩

بني متوسط حتصيل اموعتني التجريبية والضابطة يف       ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى    
مستويات الفهم والتطبيق ويف جممل االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبيـة، يف    

بـني امـوعتني    ) ٠,٠٥(عند مـستوى    حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        
  .التجريبية والضابطة يف مستوى التذكر

  
  ):هـ١٤٢٦(دراسة القحطاين

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر إستخدام اإلنترنت وبرجمية تعليمية موجهـة            
على حتصيل تالميذ الصف األول املتوسط للمفاهيم العلمية املتضمنة للوحدة التعليمية           

-١٤٢٥مت إجراء الدراسـة يف الفـصل الدراسـي األول للعـام             . واحتفاظهم ا 
جمتمع الدراسة مشل مجيع تالميذ الصف األول املتوسط يف حمافظة بيـشه            . هـ١٤٢٦

تلميـذا مت إختيـارهم     ) ٩٠(وتكونت عينة الدراسة من     . تلميذاً) ١٩٤٧(وعددهم  
) ٣٠(بيـة األوىل، و   تلميذا للمجموعة التجري  ) ٣٠(بالطريقة العشوائية العنقودية منهم     

أسـتخدم يف   . تلميذا للمجموعة الضابطة  ) ٣٠(تلميذا للمجموعة التجريبية الثانية، و    
واشتملت أدوات الدراسة على مواد تعليمية ومتثلت يف        . الدراسة املنهج شبه التجرييب   

صفحات نسيجية على اإلنترنت، وبرجمية تعليمية تفاعلية موجهة ملادة العلوم للـصف            
كمـا  .توسط من إعداد اإلدارة العامة لتقنيات التعليم بوزارة التربية والتعلـيم          األول امل 

مشلت على استبانه هدفت إىل التعرف على بعض املتغريات الشخصية عن التالميـذ،             
واختبار ذكاء اهلدف منـه     . وخربام عن إستخدام احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتيه      

ختبار حتصيلي وذلك لقياس حتصيل التالميذ يف       التأكد من تكافؤ جمموعات الدراسة، وإ     
  :وتتلخص نتائج الدراسة يف التايل.الوحدة التعليمية

بني متوسط درجـات    ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       .١
الـيت درسـت    (حتصيل تالميذ يف التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية األوىل         

اليت درست باستخدام الربجمية    (ة الثانية   واموعة التجريبي ) باستخدام االنترنت 
  . مقارنة باموعة الضابطة لصاحل اموعتني التجريبية األوىل والثانية) التعليمية



 ١٢٠

بني متوسط درجات   ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        .٢
الـيت درسـت    (حتصيل تالميذ يف التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية األوىل         

اليت درست باستخدام الربجمية    (واموعة التجريبية الثانية    ) دام اإلنترنت باستخ
 ).التعليمية

  
  ):هـ١٤٢٦(دراسة البيشي

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام برجمية تعليمية موجهة على حتـصيل             
تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات مبحافظة بيشه، مقارنة بالطريقـة            

ومتثـل جمتمـع    . هـ١٤٢٥مت إجراء الدراسة الفصل الدراسي األول للعام        . تقليديةال
عينـة  . الدراسة يف تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات مبحافظة بيشه          

تلميذاً، مت توزيعهم بالتساوي على جممـوعتني إحـدامها         ) ٦٠(الدراسة تكونت من    
سة على املنهج شبه التجرييب وذلك للتعـرف        إعتمدت الدرا . جتريبية واألخرى ضابطة  
وتكونـت  ). التحـصيل ( على املتغري التابع  ) الربجمية التعليمية ( على اثر املتغري املستقل   

أدوات الدراسة من برجمية تعليمية موجهة ، واختبار حتصيلي لقياس حتصيل التالميذ يف             
ة إحـصائية عنـد     توصلت الدراسة إىل انه ال توجد فروق ذات دالل        . وحد املساحة 

بيت متوسط درجات اموعة التجريبية والضابطة عنـد مـستوى          ) ٠,٠٥(مستوى  
بـني متوسـط    ) ٠,٠٥(بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .التذكر

درجات اموعة التجريبية والضابطة عند مـستوى الفهـم، ويف جممـل االختبـار              
  .وحدة املساحة لصاحل اموعة التجريبيةألتحصيلي، وكذا الزمن املستغرق يف تعلم 

  
  :(Rinaldi,1997)دراسة رينالدا 

هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر طريقة التدريس باحلاسب اآليل على التحصيل            
طالباً مت اختيارهم بطريقة عـشوائية      ) ٢٢(يف الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من       

) ١١(ائياً إىل جمموعتني كـل جمموعـة        من  طالب املستوى الثامن مت تقسيمهم عشو       
، )احملاضـرة (طالباً، جمموعة ضابطة مت تدريسها بالطريقة املوجهة من قبـل املعلـم             



 ١٢١

واموعة الثانية جتريبية درست بإستخدام احلاسب اآليل، واستغرقت التجربـة مـدة            
ساعة بواقع ساعة كل يوم خالل مخسة أسابيع، وخلصت نتائج الدراسـة إىل             ) ٢٠(
ود فروق يف اموعتني بني االختبار القبلي والبعدي يرجع إىل احملتوى التعليمـي             وج

وطريقيت التدريس ، إال انه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني امـوعتني                
  .التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي يف التحصيل

  
  :(Kenney,1996)دراسة كيين 

 طريقة التدريس باحلاسب اآليل على التحصيل       هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر     
ومت تطبيق الدراسة على طالب الـصف الثـاين األساسـي           ) الدراسي يف الرياضيات  

طالباً، قسموا إىل جمموعتني ضابطة وجتريبيـة، اموعـة         ) ١٧١(وتكونت العينة من    
لتجريبيـة  طالباً، مت تدريسهم بالطريقة التقليدية واموعة ا      ) ٨٩(الضابطة تكونت من    

دقيقة عـالوة علـى     ) ٣٠(طالباً مت تدريسهم باحلاسب اآليل ملدة       ) ٨٢(تكونت من   
تدريسهم بالصف، ومبقارنة نتائج اموعتني يف اإلختبار التحصيلي من خالل اختبـار   

، دلة نتائج املقارنة، أنه ال توجد فروق ذات داللة احـصائية            (Misouri)ميسوري  
والضابطة اليت تدرس باستخدام احلاسب اآليل باالضـافة اىل         بني اموعتني التجريبية    

  .التدريس للصف وبني اموعة اليت درست بالطريقة التقليدية
  

  ) هـ١٤٢٧(دراسة احلريب 
هدفت الدراسة إىل حتديد مطالب إستخدام التعليم اإللكتروين ودرجـة توفرهـا            

 وإعـداد املعلـم والبيئـة       واالختالف بني درجة التوفر واألمهية يف منهج الرياضيات       
وتكون جمتمـع   . هـ  ١٤٢٧مت إجراء الدراسة يف العام      . التعليمية   للمرحلة الثانوية    

الدراسة من املختصني يف تعليم الرياضيات والتعليم اإللكتـروين بكليـات التربيـة             
واحلاسب وكليات املعلمني ومعلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية املطبقـة للتعلـيم            

تروين باململكة العربية السعودية، واملختصني يف التعليم اإللكتروين بـبعض دول           االلك
إتبعـت  . معلماً) ٣٠(خمتصاً و   ) ٨٦(متثلت عينة الدراسة يف     . جملس التعاون اخلليجي  
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ومتثلت أداة الدراسة يف استبانه أعدها الباحث وتأكـد مـن      . الدراسة املنهج الوصفي  
دراسة يف أن مطالب استخدام التعلـيم االلكتـروين         تتلخص نتائج ال  . صدقها وثباا 

كمـا أن   . كانت بدرجة عالية يف احملاور الثالثة املنهج وإعداد املعلم والبيئة التعليميـة           
درجة األمهية كانت أيضا بنسبة عالية يف احملاور الثالثة السابقة، أما درجـة التـوفر               

. ت متوسطة بالنسبة إلعداد املعلـم     فكانت عالية بالنسبة للمنهج والبيئة التعليمية وكان      
يف ) ٠,٠٥(وخلصت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            

التخصص (متوسط إستجابات املختصني لتحديد مطالب التعليم االلكتروين تبعا ملتغري          
وتوصل إىل النتيجة نفسها بـني إسـتجابات أصـحاب          ). وسنوات اخلربة واجلنس  

تكنولوجيـا  (واملختصني بالتعليم االلكتـروين     ) تدريس احلاسب (رعيةالتخصصات الف 
بـني  ) ٠,٠١(، إال انه وجدت فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             )التعليم

وذلـك لـصاحل    ) تكنولوجيا التعليم (واملختصني يف   ) تدريس احلاسب (املختصني يف   
 عدم وجود اختالف ذو     والنتيجة األخرية متثلت يف   ). تكنولوجيا التعليم (املختصني يف   

يف متوسط إستجابات أملمارسني يف حتديد درجة       ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى     
  . األمهية تبعا لسنوات اخلربة
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א ، א א א :מ
ـ              • هج املالحظ أن مجيع الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة احلالية من حيـث املن

هـ ١٤٢٢دراسة الشاعر ( املستخدم يف تطبيقها وهو املنهج شبه التجرييب، ما عدا          
 .واليت إستخدمتا املنهج الوصفي) م٢٠٠٠والذيب  هـ١٤٢٧و دراسة احلريب

أمجعت معظم الدراسات على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعات            •
، سواء يف تـدريس     )لتجريبيةاموعات ا (اليت استخدمت احلاسب اآليل التعليمي      

أو يف  )م٢٠٠٠هــ و مرسـي      ١٤١٧دراسة إمساعيل   ( مقرر التربية الفنية مثل     
هـ ١٤٢٢هـ ودراسة البلوي    ١٤٢١كدراسة النمري   ( تدريس املواد األخرى    

 ).هـ١٤٢٣و ياسني 
 يف حني مل تثبت بعض الدراسات وجود فروق ذات داللة إحـصائية يف بعـض                •

مما يؤكد على أمهية إجراء مثـل       ) هـ١٤٢٦راسة البيشي   كد( مستويات املعرفة   
  .هذه الدراسة، وهذا مما جعل الباحث يعتمد الفرض الصفري يف دراسته

هدفت أغلب الدراسات السابقة إىل معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل التعليمـي             •
  .على التحصيل الدراسي

 التجـرييب الـذي     يالحظ أن معظم الدراسات السابقة أعتمدت على املنهج شبه         •
يعتمد على توزيع العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة لدراسة أثر العامل التجرييب،            

  .مما يدل على أن هذا املنهج هو األنسب للدراسة احلالية
الحظ الباحث أن معظم الدراسات السابقة قد اعتمدت إما على برجميات تعليمية             •

ـ ١٤٢٢كدراسة البلـوي    (جاهزة معده سابقا من قبل شركات جتارية         ، أو  )هـ
كدراسة الـشهراين  ((power point)برجميات عرض بسيطة باستخدام برنامج 

ولقد وظف الباحث يف الدراسة احلالية برجمية معدة مسبقا وجد أا           ). هـ١٤٢٣
 Corel Draw)أفضل برجمية تتالءم مع الدراسة احلالية وهي برجمية كوريل درو 

لتعريفي بالزخارف اإلسالمية من خـالل برنـامج   ، كما عرض الربنامج ا  11
 .(power point)العروض التقدميية 
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الحظ الباحث أن معظم الدراسات إستخدمت عينات من مراحل دراسية خمتلفـة             •
، واملرحلة املتوسـطة    ) )هـ١٤٢٦كدراسة البيشي   ( بداًء من املرحلة االبتدائية     

، )هـ١٤٢٧احلريب   كدراسة( ، واملرحلة الثانوية    )هـ١٤١٨آل جمحود كدراسة  (
هـ ودراسة  ١٤٢٣كدراسة الشهراين   (يف حني توافقت بعض الــدراسـات        

هـ ودراسـة أمـاين عابـد       ١٤٢٦هـ ودراسة سحر عبد احلي      ١٤٢٧احلريب  
مع الدراسة احلالية من حيث املرحلة اليت طُبقت فيها الدراسة وهـي            ) هـ١٤٢٣

  .املرحلة اجلامعية
  :لدراسات السابقة يف جوانب عديدة منهاكما أستفاد الباحث من ا

حتديد مشكلة الدراسة، صياغة فروضها، حتديد اإلجراءات املـستخدمة يف الدراسـة            
احلالية، كما أستفاد الباحث منها عند كتابة اإلطار النظري، وقد متت اإلستفادة منها             

  .وات الدراسةيف إختيار املنهج املالئم للدراسة احلالية كما إعتمد عليها يف بناء أد
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א :א

א א א א
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א א
א א א א

:
التعرف على أثر استخدام الربنامج اإللكتروين املقترح       مت إجراء هذه الدراسة دف      

  .لتدريس مقرر الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية
باعها للحصول على   ويعرض  الباحث يف هذا الفصل اخلطوات اإلجرائية اليت مت إت          

البيانات الالزمة للدراسة احلالية، حيث سيتم إيضاح منهج الدراسـة، وجمتمـع وعينـة              
الدراسة، ومتغريات الدراسة، وأدوات الدراسة املتمثلـة يف بنـاء الربنـامج اإللكتـروين         
واإلختبار التحصيلي وكيفية صياغته، مث التطبيق امليداين على عينة الدراسة، وأخرياً عرض            

  .األساليب اإلحصائية، وفيما يلي عرض مفصل إلجراءات الدراسة
א: :א

ـ  )التجرييباملنهج شبه   ( الباحث   منظراً لطبيعة الدراسة احلالية فقد استخد       داملعتم
التدريس باستخدام الربنامج االلكتروين املقترح للزخرفـة       ( على قياس أثر املتغري املستقل      

، واخـتري املنـهج شـبه    )حتصيل طالب قسم التربية الفنية( تغري التابع  على امل ) اإلسالمية
 ألنه يعترب املنهج املناسب حيث (Quazi Experimental Design)  التجرييب 

يالئم  طبيعة الظاهرة اإلنسانية اليت متتاز بتعقـد املـتغريات املـؤثرة             "يشري العساف انه    
يني عشوائيا، وكذلك ال يتم فيها ضبط املـتغريات      وألنه ال يتم فيها االختيار والتع     ...عليها

ـ ١٤١٦العـساف، "(  مبقدار ضبطها يف التصميمات التجريبيـة      ١٣اخلارجية  -٣٠٤:هـ
٣٢٠.(  

يف هذه الدراسة على تصميم امـوعتني غـري         ) التجرييبشبه  (واعتمد التصميم   
تـصميم   ويبدو هذا التصميم قريبا جداً من ال (Static- group Design)املتكافئة 
 البعدي والفرق بينهما هو أن تصميم اموعات يكون غري متكافئ إذ            – القبلي   التجرييب

                                 
.( رجـة الـذكاء   هي املتغريات اليت يلزم ضبطها لتكون بدرجة متساوية يف اموعتني التجريبية والـضابطة مثـل الـسن والـدخل ود                   : املتغريات اخلارجية  13

 )٣٠٧: هـ١٤١٦العساف،
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جيب أن تتم بشكل عشوائي     ... ال تقسم اموعات عن طريق التقسيم العشوائي  مع أنه           
  )١٩٠: هـ١٤٢٥، نالقحطاين وآخرو"( ما أمكن ذلك

ي للتحصيل ـدف ضـبط      ويف ضوء ما سبق طبق على اموعتني اإلختبار القبل        
الفروق القبلية بني جمموعيت التجربة، مت إختيار إحداها جتريبية مت تدريسها مـن خـالل               
الربنامج االلكتروين املقترح واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وبعـد انتـهاء            

ة مـع   التجربة طبق االختبار البعدي للتعرف على الفروق يف أداء اموعة التجريبية مقارن           
يوضـح التـصميم    )  ١رقم  (أداء اموعة الضابطة والعائد إىل العامل التجرييب واجلدول         

  ): للدراسةالتجرييبشبه (
  ) ١(جدول 

   املتبع يف الدراسة التجرييبالتصميم شبه 
  االختبار البعدي  طريقة التدريس  ياالختبار القبل  اموعة

باستخدام الربنامج   ١١٤خ  اموعة التجريبية
  االلكتروين

  ٢١٥خ 

  ٢خ  باستخدام الطريقة التقليدية  ١خ   اموعة الضابطة

  
א: :א

اموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحـث إىل أن          "جمتمع الدراسة يقصد به     
أما ). ١٥٦: م١٩٩٢عودة، ملكاوي،   " ( يعمم عليها النتائج املرتبطة باملشكلة املدروسة     

وميثلـها  ) ١٥: م٢٠٠٠عودة، اخلليلـي،    (عينة فهي اموعة اجلزئية من اموع الكلي        ال
مجيع الطالب الدارسني يف ختصص التربية الفنية جبامعة امللك سـعود مبدينـة الريـاض               

هـ، واملسجلني مبقرر   ١٤٢٧/١٤٢٨واملنتظمني بالدراسة يف الفصل الدراسي الثاين لعام        
 الدراسة على كامـل  تطالباً، وقد طبق) ٢٤(ى األول وعددهم    الزخرفة اإلسالمية املستو  

جمتمع الدراسة، حيث مت توزيع الطالب إىل جمموعتني متساويتني عدد طالب كل جمموعة             

                                 
  .يرمز إلجراء االختبار القبلي للمجموعة: ١خ  14
  .يرمز إلجراء االختبار ألبعدي للمجموعة: ٢خ 15
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 إلحدى اموعتني لتكون جمموعـة ضـابطة        يطالباً، ومت اإلختيار بشكل عشوائ    ) ١٢(
  .راسة تمع الدراسةيوضح توزيع عينة الد) ٢رقم (واألخرى جتريبية واجلدول 

  
  ) ٢(جدول

   عينة الدراسةعتوزي
عدد املسجلني يف مقرر الزخرفة اإلسالمية للفصل الدراسي الثاين من العام 

  هـ١٤٢٧/١٤٢٨
٢٤  
  طالباً

  طالبا٢٤ً  عدد أفراد العينة اليت طبقت عليها الدراسة

  طالبا١٢ً  عدد أفراد اموعة التجريبية

  طالبا١٢ً  طةعدد أفراد اموعة الضاب

  
א: א :א
العـساف،  ( وهو العامل الذي يراد معرفة أثره علـى النتيجـة           : املتغري املستقل  .١

  :وتتمثل يف هذه الدراسة يف طريقة التدريس وتشمل التايل) ٣٠٦: هـ١٤١٦
 .التدريس باستخدام الربنامج اإللكتروين التعليمي للمجموعة التجريبية •
 .قة التقليدية للمجموعة الضابطةالتدريس بالطري •
العـساف،  ( وهي النتيجة اليت تتأثر بتطبيق املتغري املستقل عليهـا           : املتغري التابع  .٢

ويف هذه الدراسة املتغري التابع هو حتصيل الطالب يف الزخرفة          )  ٣٠٦: هـ١٤١٦
 .اإلسالمية

تكون بدرجـة   وهي املتغريات اليت يلزم ضبطها ل     : املتغريات اخلارجية أو املصاحبة    .٣
وتتمثل . )٣٠٧: هـ١٤١٦العساف،  (متساوية يف اموعتني التجريبية والضابطة      

 هذا  ط السابق يف مقرر الزخرفة اإلسالمية، ولضب       التحصيلي يف هذه الدراسة األثر   
املتغري قام الباحث بتطبيق اإلختبار التحصيلي تطبيقاً قبلياً على جمموعيت الدراسـة            

هـ للمجموعة  ٢٨/٢/١٤٢٨لمجموعة التجريبية و    هـ ل ١٤٢٨/ ٢٧/٢بتاريخ  
الضابطة، وذلك لقياس حتصيل الطالب القبلي أي قبل بدء التدريس، واجلـدول            

 يوضح داللة الفروق يف التحصيل السابق يف الزخرفة اإلسالمية ) ٣رقم (



 ١٢٩

  
  )٣(جدول 

  مستوى الداللة للتحصيل القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة
متوسط   ددالع اموعة

  الرتب
جمموع 
  الرتب

u W z الداللة 

  ١٤٩ ١٢,٤٢  ١٢ جتريبية
  ١٥١ ١٢,٥٨  ١٢ ضابطة

١٤٩  ٧١  -
٠,٠٥٩ 

٠,٩٥* 

  ٠,٠٥≤ غري دال إحصائيا عند مستوى داللة *
  

وهي قيمة غري دالة إحصائياً ) ٧١(  تساوي  (U)أن قيمة  السابق )٣(يتضح من اجلدول
وهذا يدل على عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية            < ٠,٠٥ى داللة   عند مستو 

للتحصيل السابق بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة، وهذا يـدل علـى تكـافؤا              
  .اموعتني يف التحصيل السابق

  

א:א א :א
א):١( א א א :א

ومت اختياره بعد إستشارة عدد  (Corel Draw11) )١١كوريل درو(ج برنام): أ(
 يف جمال احلاسب اآليل من مبربجمني ومصممني يف جمـال الدعايـة             ١٦من املتخصصني 

واإلعالن ومتخصصني يف جامعة أم القرى وباحثني سابقني اعدو رسائل ماجستري يف            
انت الفكرة األولية تصميم    جمال التربية الفنية، ومتخصصني مبعاهد احلاسب اآليل، وك       

برجمية لتكوين الزخارف اإلسالمية اهلندسية تتكون من  عدد من الوحدات اهلندسية،            
كاملربع واملثلث والدائرة واملعني  واملثلث املتساوي األضالع والسداسي، مع االستفادة           

علـى  من األلوان واملالمس واإليهام بالبعد الثالث، على أن تنفذ األشكال الزخرفيـة             
الشبكية املربع واملثلثة كقاعدة للتصميم، وبعد التوصل للوحدة الزخرفية املطلوبة تكرر           

                                 
املصمم باهليئة عاطف احلجيلي، وعدد من املربجمني يف الدعم الفين باجلامعة و: املتخصصني يف قسم احلاسب اآليل بكلية اهلندسة جبامعة أم القرى ومنهم املعيد  16

  باحلاسب اآليل، واألستاذ ة الشاعر  الذي قدم حبث يف جمال التربية الفنيعبد اهللا: زكريا احلجيلي،  واحملاضر بكلية املعلمني األستاذ: امللكية مبدينة ينبع الصناعية 
  . مبكة املكرمة) نيوهرايزن(توفيق اخلطيب من معهد 



 ١٣٠

بشكل أفقي ورأسي ودائري، دف تاليف قصور خلفية بعـض الطـالب يف جمـال               
إال أن املتخصصني أكدوا على أن برامج الرسم والتصميم ميكنها حتقيق           . احلاسب اآليل 

مج املناسب مع تأكيد العديد منهم علـى أن برنـامج           املطلوب ومت البحث عن الربنا    
(Adobe Photoshop)   يعد األفضل وذلك لشيوعه، إال أنه بعد اطالع الباحـث

على إمكانات الربنامج تبني له عدم  مالئمته للزخارف اإلسالمية  اهلندسية، حيـث              
) ١١كوريـل درو ( وبرنامج (AUTO CAD)كان أنسب برناجمني لذلك برنامج 

(Corel Draw11)   وباملقارنة بينهما تبني أن الربنامج األول يتناسب أكثـر مـع 
 Corel)) ١١كوريـل درو  ( الرسوم اهلندسية املعمارية ورجح الباحـث برنـامج  

Draw11)وذلك للمربرات التالية :  
 .سهولة التعامل مع أدواته املختلفة •
ـ           • ية للزخـارف   سهولة بناء املضلعات اهلندسية  ويعترب ذلك من اخلطوات األساس

 .اهلندسية
 .سهولة إختيار األلوان والتحكم يف درجاا •
 . الثنائية األبعاد إىل أشكال ذات إيهام بالبعد الثالثلسهولة حتوير األشكا •
الزخرفة اإلسالمية تعتمد على التكرار وهذا متيسر يف الربنامج حيث ميكن تكرار             •

 .األشكال بشكل أفقي ورأسي وبشكل دائري
نامج على مناذج من الزخارف اهلندسية والنباتية واخلطية واليت ميكـن           إشتمال الرب  •

 .توظيفها يف التصميمات الزخرفية
 .إمكانية التعديل يف األشكال الزخرفية باحلذف منها أو اإلضافة •
 .إمكانية التعديل وتغيري نسب الشكل اهلندسية مبا يتناسب مع التصميم الزخريف •
 واليت ميكن للطالـب إسـتغالهلا       ةت امللمسية املتنوع  إشتمال الربنامج على التأثريا    •

 .إلحداث تأثريات متنوعة يف العمل الفين
 .إمكانية اجلمع بني أكثر من شكل زخريف من خالل أداة الشفافية •
 .إمكانية طباعة األشكال املصممة •



 ١٣١

ولقد ملس الباحـث   (Corel Draw-11)لألسباب السابق ذكرها مت إختيار برنامج 
موعة التجريبية معه لتشكيل عدد من التصميمات الزخرفية ويف وقت حمدودتفاعل ا.  

تصميم املادة التعليمية للمحتوى املعريف وعرضها من خالل برنـامج العـروض      ): ب(
  .(Power Point)التقدميية 

بعد إطالع الباحث على دليل كلية التربية جبامعة أم القرى لتوظيف حمتـوى املقـررات               
  واليت اشتملت على مفردات املقرر يف      -)١(ملحق رقم    (-لباحث إستبانه بالكلية، صمم ا  

  :صيغتها األولية وهي كما يلي
 .مفهوم الزخرفة اإلسالمية •
 .أنواع الزخرفة اإلسالمية •
 .نشأة وتطور الزخرفة اإلسالمية •
 ).اهلندسية، النباتية، اخلطية: ( عناصر الزخرفة اإلسالمية •
 ). املثلثة، السداسيةاملربعة،: ( الشبكية اهلندسية •
 .األسس ألبنائية واإلنشائية للزخرفة اهلندسية •
 .التكرار وأمهيته يف الزخرفة اهلندسية •
 .األلوان وتوظيفها يف جمال الزخرفة اهلندسية •
 .مناذج من أعمال فنية لفنانني أستفادوا من الزخرفة اإلسالمية •
  .القيم اجلمالية للزخرفة اإلسالمية •

 توصل الباحـث إىل مفـردات       -) ٢ملحق رقم    (- من احملكمني      وبعد إستشارة عدد  
  :احملتوى املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية تتمثل يف التايل

 .مفهوم وأنواع الزخرفة اإلسالمية •
 .نشأة وتطور الزخرفة اإلسالمية •
 .البناء التكويين للزخارف اإلسالمية •
 .األلوان والزخرفة اإلسالمية •
 .ف اإلسالميةالقيم اجلمالية للزخار •
  .مناذج معاصرة لتوظيف الزخارف اإلسالمية •



 ١٣٢

:א)٢(
لتحقيق أهداف الدراسة،مت إستخدام اإلختبار التحصيلي أداة رئيسية فيها، حيث أعد           
الباحث اختبار موضوعي لقياس حتصيل طالب قسم التربية الفنية  يف الربنامج االلكتروين             

رفة اإلسالمية، ومر هذا االختبار بعدد مـن اخلطـوات إىل أن            املقترح لتدريس مقرر الزخ   
عبيـد  (وصل إىل صورته النهائية حيث استفاد الباحث من اخلطوات اليت اقترحها كل من              

ـ ١٤١٩وآخرون ،  ـ ١٤٢٢الدوسـري،   ( ، و )٢٢٥-١٩١: هـ ) ٢٤٠-١٦٠: هـ
  :وتتلخص يف اخلطوات التالية

 اموعة  بر إىل قياس حتصيل طال    هدف اإلختبا : ختبارحتديد اهلدف العام من اإل     .١
التجريبية واموعة الضابطة لعينة من طالب قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود            

 .االني املعريف واملهاريمبدينة الرياض يف 
إشتق الباحث األهداف السلوكية من احملتوى العلمي        : حتديد األهداف السلوكية   .٢

 :ف السلوكية يف التايلالذي قام بإعداده وتتمثل األهدا
 .صطالحامية إ الطالب مفهوم الزخرفة اإلساليعرفأن  •
 .أن يعدد الطالب أنواع الزخرفة اإلسالمية •
 .أن مييز الطالب بني أنواع الزخرفة اإلسالمية وفقا لنوعها •
 .أن يذكر الطالب نبذة عن نشأة الزخرفة اإلسالمية •
 .ةأن يوضح الطالب مراحل تطور الزخرفة اإلسالمي •
 .أن يفرق الطالب بني نوعي البناء التكويين للزخرفة اهلندسية •
 .أن يذكر الطالب نوعي النظم التأسيسية •
 .أن يرسم الطالب شبكة هندسية مربعة بطريقة صحيحة •
 .أن يرسم الطالب شبكة هندسية مثلثة متساوية األضالع بطريقة صحيحة •
اوية األضـالع والـشبكية     أن يوضح الطالب العالقة بني الشبكية املثلثـة املتـس          •

 .السداسية
 .أن يذكر الطالب الفرق بني الشبكية املنتظمة والشبكية شبه املنتظمة •
 .أن يذكر الطالب حاالت جتميع الوحدات اهلندسية عن طريق التماس •
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 .أن يذكر الطالب حاالت جتميع الوحدات اهلندسية عن طريق التراكب •
قائم على تبادلية الشكل واألرضية من      أن يتعرف الطالب على التصميم اهلندسي ال       •

 .بني عدد من األشكال
 .أن حيدد الطالب زاوية ميل الضفائر من خالل الشكل املشاهد •
 .أن يرسم الطالب مثلث متساوي األضالع داخل دائرة •
 .أن يرسم الطالب سداسي منتظم داخل دائرة •
 .أن يرسم الطالب خممس منتظم داخل دائرة •
 .نتظم داخل دائرةأن يرسم الطالب مثمن م •
 . أن حيلل الطالب اللوحة الزخرفية إىل وحدا األساسية •
 .أن يعرف الطالب مفهوم اللون بأسلوبه اخلاص •
 .أن يذكر الطالب خصائص اللون •
 .أن يعرف الطالب مفهوم أصل اللون •
 .أن يعرف الطالب مفهوم قيمة اللون •
 ).التشبع( أن يعرف الطالب مفهوم درجة النقاء •
 .اللون) نقاء(كر الطالب حاالت تشبع أن يذ •
 .أن مييز الطالب بني مفاهيم أصل اللون، قيمة اللون، درجة النقاء أو التشبع •
 . (Chavreul)أن يتعرف الطالب على دائرة اللون حسب نظرية شيفريل •
 .أن مييز الطالب بني األلوان األساسية والثانوية •
 . ا إىل دافئة وباردةأن يصنف الطالب األلوان حبسب درجة اإلحساس •
 .أن يعرف الطالب مفهوم األلوان املتوافقة •
 .أن يكون الطالب جمموعة من األلوان املتوافقة حبسب ارتباطها بأصل لون واحد •
 .أن يكون الطالب جمموعة من األلوان املتوافقة الفاحتة ااورة لألبيض •
 .ة ااورة لألسوديكون الطالب جمموعة من األلوان املتوافقة الساخن أن •
 .أن يكون الطالب جمموعة من األلوان املتوافقة بناء على تقابلها على دائرة اللون •
 .أن يكون الطالب جمموعة من األلوان املتوافقة من خالل لون سائد •
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 .أن حيدد الطالب معايري احلكم على األعمال الزخرفية من الناحية اجلمالية •
 . كقيم مجاليةن الوحدة واإلتزاأن يفرق الطالب بني مفهومي •
 .أن يفرق الطالب بني مفهومي اإلتزان واإليقاع كقيم مجالية •
 .أن يفرق الطالب بني مفهومي الوحدة و اإليقاع كقيم مجالية •
 .أن يعدد الطالب أنواع اإلتزان •
 .أن حيدد الطالب نوع اإلتزان يف وحدة زخرفية معطاة •
ية املقتصرة على النقل احلريف لألشكال اهلندسية       أن يفرق الطالب بني األعمال الفن      •

 .وبني املتميزة باإلبداع
أن حيدد الطالب التكوين الزخريف املستفيد من الزخرفة اإلسالمية من بني جمموعة             •

 .من التكوينات الزخرفية
 .(Corel Draw11))١١كوريل درو(أن يتعرف الطالب على برنامج  •
 Corel))١١كوريـل درو (ة بواسطة برنامج أن يشاهد الطالب مناذج فنية منتج •

Draw11) . 
 .أن يكون الطالب وحدة زخرفية هندسية •
 .أن يكون الطالب تصميما زخرفيا قائما على التكرار الدائري •
 .أن يكون الطالب تصميما زخرفيا قائماً على التكرار األفقي والراسي •
 .يةأن يكون الطالب لوحة زخرفية من خالل التأثريات امللمس •
 .أن يكون الطالب لوحة زخرفية من خالل جتسيم الوحدة الزخرفية •
 .أن يكون الطالب لوحة زخرفية من خالل التوافق اللوين •
 
א):٣( א :א

تصنيف األهداف السلوكية يف قائمة وعرضت على جمموعـة مـن احملكمـني             مت  
 دف  –) ٣منوذج رقم    ( -لتربية الفنية املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس، ويف ا      

التعرف على مدى وضوح صياغتها ومدى مالءمتها وعالقتها باحملتوى، وقد أبـدى            
سعادة احملكمني بعض املالحظات اليت مت يف ضوئها إجراء بعض التعديالت الالزمـة             

  . وبذلك مت الوصول إىل القائمة النهائية جلدول مواصفات األهداف
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فردات االختبار التحصيلي  من أسئلة اإلختيار مـن متعـدد أي            صياغة م متت  مث  
حيث يبىن السؤال   ) ١٦-١(إختيار البديل الصحيح من أربعة بدائل وذلك لألسئلة من          

  :وتتلخص يف التايل) ٥٦٩، ٥٦٨: هـ ١٤٢٣زيتون،( كما بني من جزئيني
كتملـة   وفيها يطرح موقف أو مشكلة تتطلب حالً أو عبارة غـري م            :مقدمة السؤال 

  .تفسرها أو تكملها العبارات التالية هلا
جذر السؤال وهو عبارة يف بداية العنصر تأيت على شكل سـؤال أو             "كما يطلق عليه    

بإكمال اجلملة مـن بـني اخليـارات املوجـودة يف           ... مجلة ناقصة يقوم املفحوص     
  ) ٦٠٧:هـ١٤٢٢الدوسري، .(العنصر

تجابات املعروضة على الطالب، وينبغي     وهي واحدة فقط من االس    :اإلجابة الصحيحة   
أن يراعي فيها إال تكون فيها إشارة إىل أا اإلجابة الصحيحة ، أو متيز عـن غريهـا                  

% ٢٥بالطول أو القصر، كما ينبغي أن ال تكون ثابتة يف موضعها وان تتغري مبا نسبته                
  .يف حالة كوا واحدة من أربع بدائل

هي إجابات حمتملة تتماشى مع مقدمة السؤال للوهلة        و: اإلجابات البديلة أو املضللة   
  . األوىل إال أا خاطئة ومضللة للطالب للتحقق من معرفته األكيدة لإلجابة الصحيحة

فتمت صياغتها بشكل مباشر ليتعرف من خالله على مدى         ) ٢٦-١٧(أما األسئلة من    
ل الزخريف للتعـرف    مهارة الطالب يف الرسم اهلندسي، واختيار األلوان، وحتليل الشك        

فقد  ) ٢٨-٢٧( األساسية املكونة للزخرفة اهلندسية ، وبالنسبة للسؤالني       تعلى الوحدا 
صيغت بشكل مباشر للتعرف على مهارة الطالب يف تكوين تصميم زخريف من خالل             
تكرار الوحدة الزخرفية يف السؤال األول بشكل أفقي ورأسي، والسؤال األخري تكرار            

  .اهلندسية بشكل دائريالوحدة الزخرفية 
 
:א).٤(

بعد اإلنتهاء من صياغة مفردات اإلختبار وتنظيمها، حدد الباحـث عـدد مـن              
  :التعليمات يف الصفحة الثانية من ورقة اإلختبار مشلت

  .متطلبات االختبار من أدوات هندسية ونوعية األلوان املناسبة •



 ١٣٦

ب ومتثلت يف اسم الطالـب، ورقمـه        البيانات املطلوب كتابتها من قبل الطال      •
  .اجلامعي، والكلية والقسم، واملستوى الدراسي

تعليمات اإلجابة كاختيار إجابة واحدة من أسئلة االختيار من متعدد، وحتديد            •
 . مكان الرسم لألشكال اهلندسية

  
א):٥( א א א  :א

سهولة اإلجابة عليها للطالب، وكذلك مت إعـداد      متيزت ورقة اإلجابة بوضوحها و    
مفتاح التصحيح ليتيسر ملن يقوم بالتصحيح معرفة اإلجابات الصحيحة ووضع الدرجـة            
  :املناسبة بناء عليها وفيما يلي إيضاح ملا مت إتباعه لتصميم ورقة اإلجابة ومفتاح التصحيح

وضع دائرة حـول اإلجابـة      إختيار من متعدد وتكون اإلجابة عليها ب      ) ١٦ -١(األسئلة  
  . الصحيحة

تكون بالرسم أو التـشكيل يف املـساحة احملـددة          )  ٢٣-١٧( اإلجابة على األسئلة من     
  لألسئلة 

تكون بالتحديد على الوحدة األساسية اليت تتكون منها        ) ٢٦-٢٤(واإلجابة على األسئلة    
  .الزخرفة اهلندسية

بطة فيكون يف ورقة اإلجابة وتـرك هلـا      فبالنسبة للمجوعة الضا  ) ٢٨-٢٧( أما السؤالني   
برنـامج كوريـل    (املساحة املناسبة أما اموعة التجريبية فاملتوقع أن تنفذه من خـالل            

  .(CD)مث طباعته ورقيا أو حتميله على قرص . (Corel Draw))١١درو
. كما مت توزيع الدرجات لكل مفردة من مفردات االختبار مبا يتناسب مع اإلجابة عليهـا              

  . ددت للمصحح اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات اإلختباروح
  
א):٦( :א

  ).٤ملحق رقم ( ختبار يف صورته األولية متت طباعة اإل
  



 ١٣٧

א):٧( א :א
لبة بكلية عفت   طا) ٢١(قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من          

هـ وذلك بعد حصول الباحث على      ١٦/٢/١٤٢٨مبدينة جده وذلك يوم الثالثاء املوافق       
وهدف التطبيـق اإلسـتطالعي      ) ٦ ملحق رقم (املوافقة من سعادة عميدة الكلية بالتطبيق       

  :للتعرف على التايل
 .مدى وضوح تعليمات ومفردات االختبار •
 .بارالزمن الالزم لإلجابة على فقرات االخت •
 .ثبات االختبار •
 .صدق االختبار •

  :ومن خالل التطبيق تبني التايل
א)٨( :א

خالل إجراء االختبار على العينة االستطالعية مل تكن هناك مالحظات من قبـل             
الطالبات عدا مالحظة على فقرة واحدة نتيجة خطأ مطبعي، حيـث تكـررت كلمـة               

 متعدد  ومت تعديلها     نمن أسئلة االختيار م   ) ٢فقرة  (يف السؤال السادس    ) ةالشبكية املنتظم (
  .الحقاً على العينة املستهدفة وهم طالب قسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود

א)٩( א מ א :א
ل طالبـة   عندما طبق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية، لـوحظ أن أو          

دقيقـة،  ) ١٣٠(دقيقة، بينما إستغرقت آخر طالبة      ) ٩٠( انتهت من االختبار بعد مرور      
وحسب زمن االختبار من خالل متوسط الزمن الذي استغرقته أول طالبه والزمن الـذي              

  :إستغرقته آخر طالبة وذلك بإتباع القانون التايل
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  وزيع أوراق األسئلة وقراءات التعليمات ولقد متت إضافة عشر دقائق لت
  
  
  



 ١٣٨

:א)١٠(
الثبات يقصد به حصول املفحوص على النتائج نفسها تقريبـاً إذا أعيـد تطبيـق               

على وفاق مع ذاته يف كل مرة يطبق فيهـا  ) اإلختبار(الفحص عليه  أو أن يكون الفحص       
كما يعرف الثبات   ) . ٢٣٣: ـه١٤٠٥أبو لبده،   "( على اجلماعة نفسها من املفحوصني    

دقة املقياس فإذا حصل الطالب على نفس الدرجة أو ما يقـارب منـها يف نفـس                 "بأنه  
االختبار أو يف جمموعة من األسئلة املكافئة هلا أو املماثلة هلا يف مناسبات خمتلفة فإننا نصف                

  ).٤٢٩:م٢٠٠٤أبو عالم،"(االختبار أو املقياس بأنه على درجة عالية من الثبات
ونظراً لصعوبة إعادة تطبيق اإلختبار على نفس اموعة من الطـالب ويف نفـس              
الظروف، فقد إستخدم طريقة التجزئة النصفية حلساب ثبات االختبار، وتتلخص الطريقة           
 يف تطبيق االختبار مرة واحدة على عينة من الطالب مث يقـسم االختبـار إىل جـزئيني                

سئلة الفردية واألسئلة الزوجية، مث حسب جمموع درجات        متساويني ومت ذلك من خالل األ     
كل طالب على اجلزء األول لإلجابات الفردية، وجمموع درجات كل طالـب يف اجلـزء               
الثاين لإلجابات الزوجية وذلك للحصول على درجة االرتباط بينهما باستخدام معادلـة            

إلجياد معامل الثبـات     ) سبريمان براون (، بعد ذلك قام الباحث بتطبيق معادلة        )بريسون(
وهي قيمة ثبات جيدة تسمح باستخدام االختبار التحصيلي كأداة         ) ٠,٠٨٣(والذي بلغ   

لقياس التحصيل عند طالب قسم التربية الفنية يف الزخرفة اإلسالمية جبامعة امللك سـعود              
  . بالرياض

  
:א)١١(

ـ ١٤١٦عساف،  ال( اإلختبار الصادق هو الذي يقيس ما أعد لقياسه          ) ٤٢٩:هـ
ويرى عبيدات وآخـرون    ). ٦١٣:هـ١٤٢٢الدوسري،)( ٢٤٢: هـ١٤٠٥أبو لبده،   (

أن صدق االختبار يتم التأكد منه خالل عرضه على جمموعة من املختـصني واخلـرباء يف                
اال الذي يقيسه اإلختبار فإذا حكموا بأن اإلختبار يقيس ما وضع لقياسه فإنـه ميكـن                

  )٢٢٤: م٢٠٠٣وآخرون،  عبيدات (احلكم اإلعتماد عليه يف 



 ١٣٩

وبناًء على هذا التوجه مت عرض اإلختبار على عدد من املتخصصني يف جمال املناهج              
وطرق التدريس والتربية الفنية ومت األخذ بتوجيهام حىت أمكن الوصـول إىل الـصيغة              

  ).٥ملحق رقم ( النهائية لإلختبار
  
א: א א :א
على خطاب من سعادة وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحـث             الباحث   حصل

العلمي إىل سعادة وكيل جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث العلمـي، بـشأن              
طالب قـسم   (تسهيل مهمة الباحث بتطبيق الدراسة امليدانية على الطالب عينة الدراسة           

ملحق ( -هـ،١٤٢٨ -هـ١٤٢٧ثاين للعام اجلامعي    يف الفصل الدراسي ال   ) التربية الفنية 
 سعود مبدينة الرياض، وقد     كوبناء عليه مت التطبيق بقسم التربية الفنية جبامعة املل         - )٦رقم

  ). ٦ملحق رقم  (وجه سعادة رئيس قسم التربية الفنية خطاب بذلك
  :وقد مر التطبيق امليداين للدراسة وفقا للخطوات التالية

 : لالختبارالتطبيق القبلي .١
هـ واموعة الـضابطة  ٢٧/٢/١٤٢٨ومت على اموعة التجريبية يوم السبت املوافق     

هـ، وذلك قبل البدء يف تدريس الربنامج املقتـرح         ٢٨/٢/١٤٢٨يوم األحد املوافق    
  .لتدريس الزخرفة اإلسالمية

قام الباحث بتدريس اموعتني التجريبية والضابطة واشتملت على املوضوعات          .٢
مفهوم وأنواع الزخرفـة اإلسـالمية،      : (تالية للمجموعتني التجريبية والضابطة   ال

نشأة وتطور الزخرفة ، البناء التكويين للزخرفة اإلسـالمية، األلـوان والزخرفـة             
اإلسالمية، القيم اجلمالية للزخرفة اإلسالمية، مناذج معاصرة لتوظيف الزخـارف          

بية عدد من املواضيع املتعلقة برنـامج       كما مت تدريس اموعة التجري    ). اإلسالمية
مقدمـة عـن   : ( واملوضوعات هي . (Corel Draw11))١١كوريل درو(

الربنامج، تشغيل الربنامج، مكونات الشاشة مع إيضاح األدوات املرتبطة مبجـال           
الزخرفة، احلصول على الزخارف اإلسالمية، التكرار األفقي والدائري، التغـيري يف           

 أو التصغري، البعد الثالث، الضالل، الشفافية، أداة التعبئـة          نسب الشكل بالتكبري  



 ١٤٠

 هـ  ٥/٣/١٤٢٨واستمر التطبيق يف الفترة من      ) التفاعلية املتدرجة، استرياد الصور   
هـ ، وذلك مبعدل ثالث ساعات أسبوعيا لكـل جمموعـة           ٢٠/٣/١٤٢٨وحىت  

عروضة ومناذج  واليت تبني حمتوى الربنامج املقترح والشرائح امل      ). ١٠ -٧املالحق  (
 Corel))١١كوريـل درو (زخرفية من تصميم الباحث من خـالل الربنـامج  

Draw11) .موعة التجريبيةوكذلك عينة من تصميم طالب ا. 
 
 :التطبيق البعدي لالختبار .٣

مت التطبيق البعدي على اموعتني التجريبية والضابطة بعد اإلنتهاء من تدريس الربنامج            
هــ  ٢٦/٣/١٤٢٨لزخرفة اإلسالمية، وذلك يوم السبت املوافق       اإللكتروين املقترح ل  

هـ للمجموعة الضابطة، وقد    ١٤٢٨/ ٢٧/٣للمجموعة التجريبية ويوم األحد املوافق      
  .قام الباحث بتصحيح اإلجابات وفقاً لنموذج اإلجابة النموذجية الذي أعده الباحث

  
א: א א :א

إلختبار التحصيلي قبلياً وبعدياً على عينة الدراسة، توصل إىل         بعد تطبيق الباحث ل   
 (SPSS)جمموعة من البيانات، حيث إستخدم الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيـة           

إلجراء املعاجلات اإلحصائية، وذلك بعد إستشارة املختصني يف األسـاليب اإلحـصائية            
  . ختبار فرضيات الدراسةلتحديد األسلوب املناسب ال

ونظراً لعدم إستيفاء اشتراطات األساليب اإلحصائية املعلمية، كون حجم العينـة             
  .فان الطرق املناسبة هي استخدام األساليب الالمعلمية) ١٥أصغر من (صغري جداً 

 Mann – Whitney U))" ي( وتين -مان"وبالتايل استخدم الباحث اختبار 

Test) ب اإلحصائية الالمعلمية، ويستخدم للمقارنة بني عينتني مستقلتني  وهو من األسالي
 وهو مالئم لعينة الدراسة احلالية واليت تعترب من العينات (T –Test)عوضا عن االختبار 

  ).١٥٩-١٥٦: م١٩٨٢توفيق، ( متوسطة احلجم 
 
 
 
 



 ١٤١
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 ١٤٢

 
א :א

א:
:

الباحث من تطبيق التجربة، وإجراء اإلختبار التحصيلي البعدي، مت حتليل     نتهاء  بعد إ 
  .ن صحة فروض الدراسة، ومن مث مناقشتها وتفسريهاالنتائج للتحقق م

  :عرض نتائج الدراسة: أوال
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر إستخدام برنامج االلكتروين مقترح لتـدريس            

  .مقرر الزخرفة اإلسالمية على التحصيل الدراسي يف اجلانبني املعريف واملهاري
حث سيعرض النتائج اليت مت التوصل إليها       وللتعرف على مدى حتقق هدف الدراسة فإن البا       

  : من خالل إختبار صحة فروض الدراسة، وذلك على النحو التايل
  :الفرض األول

 ≤بنص الفرض األول على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى             
بعـدي  لـدرجات      بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسـط ال         0.05

اموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطـالب            
  .قسم التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي

 Mann))" ي(مان وتين"وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار 

– Whitney U Test)موعتني التجريبية  ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي درجات ا
يوضح ملخص  ) ٤رقم  (والضابطة يف اإلختبار التحصيلي البعدي للمجال املعريف واجلدول         

  . النتائج اليت مت التوصل إليها
                                     

  
  
  
  



 ١٤٣

 
  )٤(اجلدول 

أفراد  ملعرفة الفروق يف التحصيل البعدي للمجال املعريف بني (U)ملخص نتائج إختبار
  .اموعتني التجريبية والضابطة

متوسط  العدد اموعة
 الرتب

جمموع 
 الرتب

u W  
  

z الداللة 

 ١٧٧ ١٤,٧٥ ١٢ جتريبية
 ١٢٣ ١٠,٢٥ ١٢ ضابطة

١,٥٧٥٠,١١٥- ١٢٣ ٤٥*

  ٠,٠٥ ≤غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة *
  

 الختبار الفـروق يف التحـصيل البعـدي         (U) السابق أن قيمة  ) ٤( يتضح من اجلدول    
وهي قيمة غري دالـة     ) ٤٥(للمجال املعريف بني أفراد اموعتني التجريبية والضابطة بلغت       

ال أي أنـه    .وهذا يؤدي إىل قبول الفرض الـصفري      ) ٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى داللة     
 بني املتوسط البعدي لـدرجات      0.05  ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      

اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعة الضابطة يف التحصيل الدراسـي            
للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضـبط التحـصيل              

  .القبلي
  

  :الفرض الثاين
 0.05لة إحصائية عند مستوى     ينص الفرض الثاين على أنه ال توجد فروق ذات دال         

بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لـدرجات اموعـة             
الضابطة يف التحصيل الدراسي للمجال املهاري ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطـالب قـسم             

  .التربية الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي
)" ي(مـان وتـين   "حـث اختبـار     وللتحقق من صحة هذا الفرض إستخدم البا      

(Mann – Whitney U Test)   ملعرفة داللة الفروق بني متوسـطي درجـات 



 ١٤٤

اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي للمجال املهاري، واجلـدول           
  .يوضح ملخص النتائج اليت مت التوصل إليها) ٥رقم (

  
  )٥(اجلدول 

لفروق يف التحصيل البعدي للمجال املهاري بني أفراد  ملعرفة ا(U)ملخص نتائج إختبار
  .اموعتني التجريبية والضابطة

متوسط  العدد اموعة
 الرتب

جمموع 
 الرتب

u W  
  

z الداللة 

 ٢٠٤,٩ ١٧ ١٢ جتريبية
 ٩٦ ٨ ١٢ ضابطة

٠,٠٠٢ ٣,١٣٣- ٩٦ ١٨*

  ٠,٠٥ ≤دالة إحصائيا عند مستوى داللة * 
  

إلختبار الفروق يف التحصيل البعدي (u) السابق أن قيمة ) ٥( يتضح من اجلدول 
وهي قيمـة دالـة     ) ١٨(للمجال املهاري بني أفراد اموعتني التجريبية والضابطة بلغت         

، وهذا يؤدي إىل رفض الفرض الـصفري وبالتـايل          )٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى داللة     
 بني املتوسط   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى      قبول الفرض البديل وهو توجد فروق       

البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعـة الـضابطة يف             
التحصيل الدراسي للمجال املهاري ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد            

  .ضبط التحصيل القبلي وذلك لصاحل اموعة التجريبية
  

  :الفرض الثالث
ينص الفرض الثالث على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى               

 بني املتوسط البعدي لدرجات اموعة التجريبية واملتوسـط البعـدي  لـدرجات              0.05
اموعة الضابطة يف التحصيل الدراسي ككل ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية            

  .صيل القبليالفنية بعد ضبط التح



 ١٤٥

)" ي(مـان وتـين     "وللتحقق من صحة هذا الفرض إستخدم الباحـث اختبـار           
(Mann –Whitney U Test) موعتنيملعرفة داللة الفروق بني متوسطي درجات ا 

التجريبية والضابطة يف اإلختبار التحصيلي البعدي ككل، واجلدول التايل يوضح ملخـص            
  .النتائج اليت مت التوصل اليها

  
  )٦(ول اجلد

 ملعرفة الفروق يف التحصيل البعدي ككل بني أفراد اموعتني (U)ملخص نتائج إختبار
  .التجريبية والضابطة

متوسط  العدد اموعة
 الرتب

جمموع 
 الرتب

u W  
  

z الداللة 

 ٢٠٧ ١٧,٢٥ ١٢ جتريبية
 ٩٣ ٧,٧٥ ١٢ ضابطة

٣,٣١٢٠,٠٠١- ٩٣ ١٥* 
 

  ٠,٠٥ ≤لة غري دالة إحصائيا عند مستوى دال*
  

 الختبار الفروق يف التحـصيل البعـدي        (U)السابق أن قيمة    ) ٦(يتضح من اجلدول    
وهي قيمة دالة إحصائيا عنـد      ) ١٥(ككل بني أفراد اموعتني التجريبية والضابطة بلغت        

وهذا يؤدي إىل رفض الفرض الصفري، وبالتايل قبـول الفـرض           ) ٠,٠٥(مستوى داللة   
 بني املتوسـط البعـدي     0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : بديل وهو ال

لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعة الضابطة يف التحـصيل            
الدراسي ككل ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعد ضـبط التحـصيل              

  .تجريبيةالقبلي وذلك لصاحل اموعة ال
  
  
  
  
  



 ١٤٦

:א:
  :كشف التطبيق البعدي لإلختبار التحصيلي للدراسة عن نتائج تتلخص فيما يلي

  :  الفرض األول
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى               

ال املعريف، وهـذا    بني التحصيل البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف ا       ) ٠,٠٥(
يدل على أن طريقة التدريس بإستخدام الربنامج اإللكتروين مثلها مثل التدريس بالطريقـة             
التقليدية عند تقدمي وتدريس احملتوى املعريف، حيث يكتسب الطالب احملتوى املعريف بـأي             

لنتيجة طريقة كانت، فالطالب ال حيتاج إىل وسيلة معينة ومساعدة الكتسابه، وتتفق هذه ا            
ودراسـة رينالـدي     (Kenney,1996)مع عدد من الدراسات مثل دراسـة كـيين          

(Rinaldi,1997)    ودراسة ) هـ١٤١٨(ودراسة آل جمحود    ) م١٩٩٩( ودراسة العمر
ودراسـة  )هـ١٤٢٢(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة البلوي       ). هـ١٤٢٣(الشهراين  
ـ ١٤٢٦(البيـشي   ، ودراسـة    )م١٩٩٨(،ودراسة املطريي   )هـ١٤٢٥(الغامدي   ، )هـ

  ).هـ١٤٢٤(ودراسة ثناء إلياس 
  

  :الفرض الثاين
يف ) ٠,٠٥(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           

التحصيل البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اال املهاري، لـصاحل اموعـة            
تروين، وتدل هذه النتيجة على فاعليـة       التجريبية اليت مت تدريسها باستخدام الربنامج االلك      

الربنامج االلكتروين يف اجلانب املهاري، وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات مثـل              
  )م٢٠٠٠(ودراسة محزة ، )هـ١٤٢٥(، ودراسة الغامدي )هـ١٤٢٦(دراسة القحطاين 

، )م١٩٩٩(، واختلفت هذه النتيجة مع دراسـة العمـر        )هـ١٤١٨(ودراسة آل جمحود    
كمـا تتفـق     ،(Kenney,1996) ودراسة كيين    (Rinaldi,1997)راسة رينالدي   ود

نتائج الدراسة احلالية مع عدد من الدراسات يف جمال التربية الفنية ومنها دراسة إمساعيـل               
ودراسة عبـد   ) م١٩٩٢(ودراسة بطرس   ) م٢٠٠١( ودراسة أبو يوسف    ) هـ١٤١٧(

  ).م١٩٩٥( السكري ودراسة ) هـ١٤٢٣(ودراسة عابد ) م١٩٩٤(املنعم 



 ١٤٧

 ويعتقد الباحث أن السبب يف تفوق طريقة التدريس بإستخدام الربنامج اإللكتروين علـى             
 Corel) )١١كوريـل درو (طريقة التدريس التقليدية يف اجلانب العملي يعود اىل برنامج

Draw11) .            وتوظيفه كجزء من الربجمية اإللكترونية حيث إنعكس إجيابا علـى نتـائج
  :ملي، ومما يتميز به الربنامج ما يلياجلانب الع
لكتروين التعليمي املقترح بالتكامل يف حمتواه املعريف املتعلق بالزخرفة         نامج اإل متيز الرب  .١

 .(Corel Draw11) )١١كوريل درو(اإلسالمية، مع اجلانب املهاري لربنامج
نـامج  ختيار املناسب للمحتوى املعريف للزخرفة اإلسالمية، والتعريف برب       مكن اإل  .٢

 من تقريب املفاهيم للطـالب بـشكل   (Corel Draw11) )١١كوريل درو(
 .مناسب

 )١١كوريـل درو  (لكتـروين   بني اجلانب املعريف والربنـامج اإل     نعكس التكامل   إ .٣
(Corel Draw11)ًعلى تصميم الزخارف اهلندسيةإجيابا . 

 Corel) )١١كوريـل درو (لكتروين بشقيه املعريف وبرنـامج  للربنامج اإلكان  .٤

Draw11)دور يف اختصار الوقت واجلهد يف تنفيذ الزخارف اإلسالمية. 
طالب اموعة التجريبية من (Corel Draw11) )١١كوريل درو(مكن برنامج  .٥

جناز جمموعة من التصميمات الزخرفية املتميزة مبهارا العالية مقارنـة باموعـة            إ
 .الضابطة

 مقارنة باموعة الضابطة    صالتها وتفردها متيزت أعمال اموعة التجريبية املنتجة بأ      .٦
 .ةقتصرت على توظيف األلوان يف الوحدات الزخرفية اهلندسياليت إ

الطالب من العمل دون ملل  (Corel Draw11) )١١كوريل درو(مكن برنامج  .٧
 . على عدد األعمال املنتجةنعكس إجياباًمما إ

كوريـل  (ربنـامج   لتلفـة   ألدوات  املخ  لجلمالية و اتوظيف الطالب ملفهوم القيم      .٨
سي والتكبري والتصغري يف من التكرار األفقي والرأ (Corel Draw11) )١١درو

 .من احلصول على تصميمات زخرفية متميزةمكنهم نسب األشكال اهلندسية 



 ١٤٨

 )١١كوريـل درو  (لكتروين بشقيه املعريف واملهـاري لربنـامج        مكن الربنامج اإل   .٩
(Corel Draw11)عض اجلوانب املهارية عند الطـالب  من تاليف القصور يف ب

 . الذهين للعمل وتنفيذهل الفرق بني التصوركاملنظور وتعبئة اللون مما قل
الطـالب مـن   (Corel Draw11) )١١كوريـل درو (ساعد برنامج  .١٠

 اهلندسية واأللوان واملالمس والشفافيات واإليهام بالبعد الثالث  تالتجريب بالوحدا
 . صميم األنسب بقليل من الوقت واجلهدمما مكنهم من الوصول إىل الت

 على الطالب يف البحث ومعرفة املزيـد        لكتروين إجياباً إنعكس الربنامج اإل   .١١
ميم اخاصة وبـرامج التـص  (Corel Draw11) )١١كوريل درو(عن  برنامج 

 .األخرى من خالل اقرأم أو من خالل املواقع االلكترونية
 منها اإللتزام بوقت احملاضرة،     تالعديد من اإلجيابيا  واملالحظ أنه كان للربنامج اإللكتروين      

التواصل الدائم مع الباحث لالستفسار واملناقشة، اإلجتاه اإلجيايب حنو احلاسب اآليل وبرامج            
معرفة املزيد عن الربنامج احلايل والربامج األخرى املـشاة         الرسم اإللكترونية، الرغبة يف     
  .واإلحساس بأمهية التخصص 

  
  :لثالثالفرض ا

يف ) ٠,٠٥(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى              
التحصيل البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل ككل، لصاحل اموعـة           

، )هـ١٤٢٦(التجريبية، وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات مثل دراسة القحطاين            
قـة   تفوق طري  ويعود). هـ١٤١٨(سة آل جمحود    ا، ودر )هـ١٤٢٣(ودراسة الشهراين 

  :لكتروين على طريقة التدريس التقليدي إىل التايلالتدريس باستخدام الربنامج اإل
 على الدرجة   نعكس اجياباً الربنامج اإللكتروين بشقيه املعريف واملهاري إ     التكامل بني    .١

 .العامة للتحصيل الدراسي
كوريـل  (خرفة اإلسالمية، وللربنـامج     مكنة طريقة العرض للمحتوى املعريف للز      .٢

من تفاعل الطالب مع  احملتوى ملا اشتملت عليه  (Corel Draw11) )١١درو
 .الربجمية من رسوم بيانية وصور وأشكال إيضاحية



 ١٤٩

ني املعريف واملهاري للربنامج اإللكتروين ترجم املفاهيم واملعارف        التكامل بني اجلانب   .٣
 .مل تكن املعارف الزخرفية معلومات جمردةىل تطبيق عملي ممارس، وبالتايل إ
 Corel) )١١كوريـل درو (لكتـروين  الطـالب مـع الربنـامج اإل   تفاعـل   .٤

Draw11) نعكس إجيابـا علـى      للبحث واإلستفسار والتفاعل مما إ     دفع الطالب
 .الدرجة العامة للتحصيل ككل

إجيابا علـى   (Corel Draw11) )١١كوريل درو(لكتروين عكس الربنامج اإل .٥
سـتثمار الوقـت     على إ  نعكس إجياباً هد املبذول يف الشق املهاري مما إ      ت واجل الوق

 .للجانب املعريف
ملتمثل يف  االجيابية امللحوظة للمجموعة التجريبية يرجعها الباحث للعامل التجرييب ا         .٦

حنو املقـرر، ويعتقـد     جيايب للطالب   بشقيه مما يشري اىل إجتاه إ     لكتروين  الربنامج اإل 
 على حتصيل الطالب ككل للمجموعـة       نعكس إجياباً اه اإلجيايب إ  الباحث أن اإلجت  

  .التجريبية
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 ١٥١

א: א

أظهرت نتائج الدراسة أن طالب اموعة التجريبية الذين درسوا بإستخدام الربنامج                
اإللكتروين قد تفوقوا على نظرائهم طالب اموعة الضابطة الذين درسـوا باسـتخدام             

 وبناًء علـى    0.05بالطريقة التقليدية، وكان هذا التفوق داالً إحصائيا عند مستوى داللة           
  : النتيجة التاليةذلك توصلت الدراسة إىل

 بني املتوسـط البعـدي      0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .٤
لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي لدرجات اموعـة الـضابطة يف           
التحصيل الدراسي للمجال املعريف ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربيـة           

 .الفنية بعد ضبط التحصيل القبلي
 بـني املتوسـط البعـدي       0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٥

لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي لدرجات اموعـة الـضابطة يف           
التحصيل الدراسي للمجال املهاري ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية          

  .بيةالفنية بعد ضبط التحصيل القبلي، لصاحل اموعة التجري
 بـني املتوسـط البعـدي       0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٦

لدرجات اموعة التجريبية واملتوسط البعدي  لدرجات اموعـة الـضابطة يف            
التحصيل الدراسي ككل ملقرر الزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية بعـد       

  .ضبط التحصيل القبلي، لصاحل اموعة التجريبية
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٢

א: :א
يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية من تأثري اجيايب إلستخدام الربنـامج               .٤

التعليمي اإللكتروين على التحصيل الدراسي يف مقرر الزخرفة اإلسالمية، فإنه ميكن           
 .ةالتوصية بضرورة إستخدام الربامج اإللكترونية يف تدريس مقررات التربية الفني

نظراً ملا توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية من نتائج إجيابية ملموسـة يف اجلانـب                .٥
املهاري، فان الباحث يوصى بضرورة إستخدام وتفعيل الربامج اإللكترونية عنـد           

 .تدريس املقررات املشتملة على جوانب مهارية يف التربية الفنية
امج اإللكتروين إبان إجراء التطبيـق      نظراً للميزات العديدة اليت ملسها الباحث للربن       .٦

امليداين للدارسة من توفري للوقت واجلهد املبذول من قبل املتعلمني مـع إتقـان يف       
املنتج الفين فان الباحث يوصي بإستخدام الربنامج اإللكتروين كحل مقترح للتغلب           

 .على املعوقات اليت يواجهها طالب التربية الفنية
ة املتخصصة يف التصميم الفين لإلستفادة منها يف تدريس         تعريب الربامج اإللكتروني   .٧

 .اجلوانب املهارية يف خمتلف فروع التربية الفنية
 التدريس  بإستخدام الـربامج اإللكترونيـة        دضرورة توفري اإلمكانات الالزمة عن     .٨

 .التعليمة من دعم فين ومادي لتفعيل دورها يف حتسني وتطوير العملية التعليمية
دريبية ألعضاء هيئة التدريس والطـالب بأقـسام التربيـة الفنيـة            عقد دورات ت   .٩

باجلامعات السعودية لالستفادة من الربامج اإللكترونية يف جمال التصميم والزخرفة          
 .اإلسالمية 

باجلامعات الـسعودية   ) اإلنترنت(إنشاء قاعدة بيانات باملواقع اإللكترونية       .١٠
 أعضاء هيئة التدريس باجلامعات والكليات      بالربامج اإللكترونية التعليمية، مبا ميكن    

 .ومعلمي التعليم العام من اإلفادة منها يف التخصصات الفنية
املتابعة والتقومي املستمر للربجميات التعليمية اإللكترونية املنتجـة يف جمـال            .١١

التربية الفنية، ووضع اخلطط الالزمة لتطوير إنتاج الربجميات التعليمية اإللكترونية مبا           
 .هم يف تطوير العملية التعليميةيس

  



 ١٥٣

:א:

 .إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية يف خمتلف املراحل الدراسية .١
 يف خمتلف جماالت التربية الفنيـة كاملعـادن         إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية     .٢

 .وأشغال اخلشب والتصميم الداخلي والتعبري باأللوان
 يف كليـات وأقـسام أخـرى كالعمـارة     للدراسة احلاليةشبيهة  ت  إجراء دراسا  .٣

 .اخل.... والتصميم الداخلي 
إجراء دراسات مسحية للتعرف على مدى إحتياجات معلمي التربية الفنية للربامج            .٤

 .اإللكترونية املناسبة
إجراء دراسات مسحية للتعرف على نوعيات الربامج اإللكترونية املناسبة لطالب           .٥

 .لفنيةالتربية ا
إجراء دراسة تقوميية للربامج اإللكترونية املستخدمة يف تدريس التصميم والزخرفة           .٦

 .اإلسالمية
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א א
א: א :א

  
  القران الكرمي .١
ة الطبع" (املناهج املعاصرة)."م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(ابراهيم، فوزي طه، والكلزه رجب أمحد .٢

 .مكتبة الطالب اجلامعي: مكة املكرمة ). الثالثة
 .مكتبة األجنلو املصرية:القاهرة. موسوعة املناهج التربوية).م٢٠٠٠.(إبراهيم، جمدي عزيز .٣
واسـتخداماا يف   " باللينو"إلمكانات الفنية للطباعة    ا)."م١٩٨٥.(دأبو زيد، سعد عبد اي     .٤

 .ري منشورة، القاهرة، جامعة حلوانرسالة ماجستري غ". طباعة املعلقات احلائطية
: القـاهرة ". مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية)."م٢٠٠٤.(أبو عالم، رجاء حممود    .٥

  .دار النشر للجامعات
 ( ".مبادئ القياس النفسي والتقومي التربوي").م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥. (أبو لبده، سبع حممد .٦

 .اجلامعة االردنية: عمان). الطبعة الثالثة
مدخل لتدريس مفاهيم التربية البيئية يف      ").م٢٠٠١.( يوسف، سامح حممد عبد اللطيف     أبو .٧

رسـالة دكتـوراه غـري      ". ميدان التربية الفنية من خالل طريقة التعلم الذايت بالكمبيوتر        
  .منشورة، القاهرة، جامعة حلوان

 .دار القلم: بريوت. الفن واإلنسان).م١٩٧٤.( عز الدين: إمساعيل .٨
اسـتخدام الكمبيـوتر يف تعلـيم       )."م١٩٩٧-هـ١٤١٧.(ح مخيس السيد  إمساعيل،سام .٩

رسالة دكتـوراه غـري     . "التصميم وأثره يف تنمية بعض القدرات العقلية املرتبطة باإلبداع        
  .منشورة، القاهرة، جامعة حلوان

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تـدريس       )."هـ١٤١٨.(آل جمحود، مسلط بن زايد     .١٠
ل الدراسي لتالميذ الصف الثاين املتوسط دراسة شبه جتريبية إلحدى          مادة العلوم على التحصي   
 . جامعة أم القرى. رسالة ماجستري غري منشورة". مدارس مكة املكرمة

أثر استخدام شـبكة    ").م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤.(آل حممد،جود بنت حممد بن سعد      .١١
ة احلـج يف    على حتصيل طالبات الصف األول ثانوي يف وحد       " االنترنت"املعلومات العاملية 

:  رسالة ماجستري غري منـشورة،الرياض ".مقرر الفقه مبدرسة اململكة األهلية مبدينة الرياض    
  .جامعة امللك سعود



 ١٥٦

 . دار املعارف: لبنان). الطبعة الثانية (".الفن اإلسالمي").ت.د.(األلفي، أبو صاحل .١٢
استخدام إمكانيات الكمبيـوتر    )."م١٩٩٦-هـ١٤١٦.(إمام، إميان امحد محدي    .١٣

  .جامعة حلوان: رسالة ماجستري غري منشورة،القاهرة. "وسيلة تعليمية لتنمية اإلبداع الفينك
املعجم )."ت.د. (أنيس، إبراهيم؛ منتصر، عبد احلليم؛ الصواحلي، عطيه؛ أمحد، حممد        .١٤

  .دار الفكر.  اجلزء األول".الوسيط
 جملد  ".عمارةاملغرب واحلرف التقليدية اإلسالمية يف ال     ").م١٩٨١.(باكار، اندريه    .١٥

 . للنشر٧٤الناشر دار اتوليب ). تعريب سامي جرجس( ، )١(
برنامج لتدريس النسيج اليـدوي باالسـتعانة   )."م١٩٩٢.(بطرس، األمري الفونس  .١٦

  .رسالة دكتوراه غري منشورة، القاهرة، جامعة حلوان. "باحلاسب اآليل
حلاسب اآليل يف   أثر استخدام ا  )."هـ١٤٢٢.(البلوي، عبد اهللا بن سليمان بن عايد       .١٧

تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لطـالب الـصف             
جامعـة أم   : رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمـة      . "األول الثانوي يف مدينة تبوك    

  .القرى
؛ األلباين، ناصر الدين؛ الفـوزان، صـاحل؛ الـصابوين، حممـد            زبن باز، عبد العزي    .١٨

 .مطبعة املدين:  القاهرة".إلسالم يف التصويرحكم ا)."ت.د.(علي
 .عامل املعرفة: الكويت". مجالية الفن العريب").م١٩٧٩. ( نسي، عفيف .١٩
 ".اخلط العريب أصوله، هنضته، انتشاره    ").م١٩٨٤-هـ١٤٠٤.(البهنسي، عفيف  .٢٠

 .دار الفكر: دمشق
أثر اسـتخدام برجميـة     ").هـ١٤٢٧-١٤٢٦. (البيشي، عامر بن متروك سياف     .٢١

ليمية موجهة على حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات مبحافظة            تع
  .جامعة أم القرى:  رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة".بيشه

ورقة عمل مقدمة   ".التعليم االلكتروين أمهيته وفوائده   )."هـ١٤٢٤.(التركي، صاحل  .٢٢
مدارس امللك فيـصل    ). هـ١٤٢٤/صفر/٢١-١٩(لندوة التعليم االلكتروين خالل الفترة      

  .بالرياض
املدرسة االلكترونية وأدوار   )."م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥.(التودري، عوض حسني حممد    .٢٣

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع:الرياض). الطبعة الثانية".(حديثة للمعلم



 ١٥٧

التحليل اإلحصائي يف البحوث التربوية والنفـسية       ").م١٩٨٢.(توفيق، عبداجلبار  .٢٤
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة التـأليف       : الكويت ".لطرق الالمعلمية واالجتماعية ا 

 .والترمجة
الطبعة ".( التقومي التربوي والقياس النفسي). "ت.د.(جابر، جابر عبداحلميد .٢٥

 .دار النهضة العربية: القاهرة).الثانية
زخرفة الفضة واملخطوطات عنـد     ").م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨.(اجلادر، سعد حممود   .٢٦

 .مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية: الرياض. "املسلمني
امللك عبد اهللا خالل استقباله للريس التنفيذي لـشركة         ) .٢٠٠٦. (جريدة الرياض  .٢٧

جريـدة  . الثقافة واإلعـالم  ) م  ٢٠٠٦نوفمرب  ٩هـ،١٤٢٧،شوال،١٨".(مايكرو سوفت "
 ).١٤٠١٧(الرياض، عدد 

 ألـف معلـم يف      ٥٠ية سـتدرب    العامل"إنتل)."م٢٠٠٦.(جريدة الشرق األوسط     .٢٨
،ذو ٢٧.( مليـــون طالـــب سيـــستفيدون مـــن العمليـــة١,٥الـــسعودية،

 ).١٠٢٤٦(الشرق األوسط،عدد .الثقافة واإلعالم) م٢٠٠٦ديسمرب١٧هـ،١٤٢٧القعدة،
خادم احلرمني يوافق على عقد نـدوة دوليـة عـن           ) هـ١٤٢٧(  جريدة الوطن    .٢٩

لك عبد العزيـز للعلـوم والتقنيـة مبـشاركة          احلاسب اآليل واللغة العربية تنظمها مدينة امل      
  ) .٢٢٤٨(الوطن ،عدد .الثقافة واإلعالم)هـ١٤٢٧من ذو القعدة،١٤ (متحدث ٥٠٠

 خادم احلرمني يوافق على).هـ١٤٢٧(خاشقجي، ) هـ١٤٢٧( جريدة الوظن،  .٣٠
 .  عقد ندوة دولية عن احلاسب اآليل واللغة العربية

http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-
25/first_page/first_page01.htm . تاريخ الدخول على  املوقع يوم

  )هـ١٦/١١/١٤٢٧(
زيدان، ماجد؛ الكناين، عبد الرمحن، الغامدي، ) ( هـ١٤٢٧( جريدة عكاظ ،  .٣١

 -هـ ١٨/١٠/١٤٢٧.(عبد اهللا؛ العتييب، حازم؛ العويف، حممد؛الذيايب، فهد
 ومواردنا الستفادة مواطين اململكة من سنسخر وقتنا) جريدة عكاظ) (م٢٠٠٦/نوفمرب/٩

. تقنية املعلومات يف جمتمع املعرفة
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20061109/Con20061109

61352.htm .  هـ٥/١١/١٤٢٧تاريخ الدخول على املوقع يوم. 



 ١٥٨

البنـاء التـركييب لنمـاذج مـن     )."هـ١٤١٤. ( علي فهدزيلي، عبد العزي احلج .٣٢
رسالة ماجستري  ". الوحدات اهلندسية اإلسالمية واإلفادة منه يف ابتكار تصميمات زخرفية        

 . غري منشورة ، مكة املكرمة، جامعة أم القرى
ـ ١٤٢٧.(احلريب، حممد بن صنت بن صاحل      .٣٣ مطالـب اسـتخدام التعلـيم      ").هـ

". لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختـصني         االلكتروين  
  .جامعة أم القرى: رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة

دار : بـريوت ". التحكم يف الفراغ  )."م١٩٩١.(احلرستاين، ربيح، عيلبوين، ميشال    .٣٤
 قابس

ليل البيانـات   الدليل اإلحصائي يف حت   )." م٢٠٠٤.(حسن، السيد حممد أبو هاشم     .٣٥
  .مكتبة الرشد: الرياض. (SPSS)"باستخدام 

دار :  بـريوت  ".يف الفنون اإلسالمية  )."م١٩٨١-هـ١٤٠١.( حسن، زكي حممد   .٣٦
 .الرائد العريب

أطلس الفنون الزخرفية والتـصاوير     ").م١٩٨١-هـ١٤٠١.(حسن، زكي حممد   .٣٧
 .دار الرائد العريب: بريوت".اإلسالمية

 .دار الكتاب احلديث: الكويت". اإلسالمفنون ").ت. د.(حسن، زكي حممد .٣٨
: القـاهرة ".الزخرفة اإلسالمية االرابيـسك   ").م١٩٨٧.(حسني، حممود إبراهيم   .٣٩

 املؤلف
أثر استخدام احلاسوب يف تـدريس      )."م٢٠٠٠.( هاشم بمحزة، حممد عبد الوها    .٤٠

رسـالة ماجـستري غـري      ".اهلندسة التحويلية على حتصيل طالب الصف التاسع األساسي       
 .اجلامعة األردنية. كلية التربية. منشورة

 .دار املعارف: القاهرة". نظرية اللون").م١٩٧٩. (محودة، حيي .٤١
االجتاهات والتطورات احلديثـة يف خدمـة       )"هـ١٤٢٣. (اخلليفة، هند سليمان   .٤٢

نـدوة مدرسـة    " التعليم االلكتروين، دراسة مقارنة بني النماذج األربع للتعلم عن بعـد          
  .الرياض. جامعة امللك سعود. كلية التربية) هـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦.( املستقبل

 القيم البنائية للخـط الكـويف       ).م١٩٨٧. (ن عبد الرمح  دخليل، حامت عبد احلمي    .٤٣
رسالة ماجستري غـري    . وإمكانية توظيفها يف اللوحات الزخرفية لطالب كلية التربية الفنية        

 .منشورة، القاهرة، جامعة حلوان



 ١٥٩

سبة مرور مخسني عاماً على تأسيس كلية التربية        مبنا).هـ١٤٢٥(دليل كلية التربية   .٤٤
  . مطابع جامعة أم القرى. مبكة املكرمة

إطـار مرجعـي للتقـومي      ").م٢٠٠١-هـ١٤٢٢.(الدوسري، إبراهيم بن مبارك    .٤٥
  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض).الطبعة الثالثة".(التربوي

ناول املفـردة الزخرفيـة     مدخل جترييب لت  "). م٢٠٠٠(الديب، السيد العريب علي،    .٤٦
جامعة : رسالة ماجستري غري منشورة،القاهرة   . "اإلسالمية يف التصميم باستخدام الكمبيوتر    

  .حلوان
الطبعـة  . (أمحد حممد عيسى  :  ترمجة ".الفنون اإلسالمية )."م١٩٨٢.(س.دمياند، م  .٤٧

 .دار املعارف: القاهرة). الثالثة
 الدخول على املوقع يوم تاريخ . .) هـ١٤٢٧(  الرازحي ،أمحد بن ناصر  .٤٨

 .هـ١٥/١١/١٤٢٧
ورقة عمل ".التعليم االلكتروين واقع وطموح").هـ١٤٢٤.(الراشد، فارس إبراهيم .٤٩

مدارس امللـك   ). هـ١٤٢٤/صفر/٢١-١٩(مقدمة لندوة التعليم االلكتروين خالل الفترة       
  .فيصل بالرياض

 وبعـدها    أسس التصميم بني واقعهـا البنـائي       ").م١٩٨٤.( الرزاز،مصطفى فريد  .٥٠
 )يوليو(جامعة حلوان، القاهرة،ع جملة دراسات وحبوث،". اإلدراكي

). الطبعة الثالثـة  ".(التكوين يف الفنون التشكيلية   )."م١٩٩٥.(حرياض، عبد الفتا   .٥١
 دار النهضة العربية : القاهرة

ــاد .٥٢ ــد الق ــاين، عب ـــ١٤١٠.(رالرحي ــضارة ").م١٩٩٠-ه ــارة يف احل العم
 .زد العزيجامعة امللك عب: جده".اإلسالمية

أثـر اسـتخدام صـفحات الـشبكة        ").هـ١٤٢٣.( الزهراين، عماد بن مجعان    .٥٣
 ".العنكبوتيه على التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية املعلمني بالرياض          

  .جامعة امللك سعود: رسالة ماجستري غري منشورة،الرياض
م االلكتروين  رؤية جديدة يف التعلي   ). "م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦.(زيتون، حسن حسني   .٥٤

  . الدار الصولتية للنشر والتوزيع: الرياض". التقييم. التطبيق. القضايا. املفهوم
". التدريس مناذجه ومهاراته  ") .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣.( زيتون، كمال عبد احلميد    .٥٥

  .عامل الكتب: القاهرة



 ١٦٠

". كفايات التعليم اإللكتـروين   " ).م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧.(زين الدين، حممد حممود    .٥٦
  .م العلمية للنشر والتوزيعخوارز: جده

:  الرياض ".وسائل وتكنولوجيا التعليم  )." م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤.(حممد.سامل، أمحد  .٥٧
  .مكتبة الراشد

". منظومة تكنولوجيا التعليم  )."م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤. (سامل، أمحد؛ سرايا، عادل    .٥٨
  .مكتبة الراشد:  الرياض

". نحـت تـذوق القـيم الفنيـة يف ال       ").م١٩٧٦.(حالسطوحي، أمحد عبد الفتا    .٥٩
 جامعة حلوان كلية الفنون اجلميلة باإلسكندرية : اإلسكندرية

: عمان".املنهج املدرسي املعاصر  ").م٢٠٠٤.(سعادة، جودة أمحد؛ إبراهيم، عبد اهللا      .٦٠
  .دار الفكر العريب

استخدام احلاسوب واالنترنت يف    "). م٢٠٠٣.(سعادة، جودت، السرطاوي، فايز    .٦١
  .ر الشروقدا: عمان". ميدان التربية والتعليم

الكمبيوتر كـأداة لالرتقـاء بالناحيـة       )."م١٩٩٥.(السكري، إميان حممد توفيق    .٦٢
  .رسالة دكتوراه غري منشورة، القاهرة، جامعة حلوان. "اإلبتكارية يف فن اجلرافيك

ترمجة حممـد حممـود      ".(أسس التصميم ). " م١٩٨٠(سكوت،روبرت جيالم،    .٦٣
 .دار ضة مصر للطبع والنشر: القاهرة).لثانيةالطبعة ا) ( حممد إبراهيمييوسف و عبد الباق

واقع استخدام احلاسوب يف التعليم الصيفي      ").م١٩٩١.(سالمه، عبد احلافظ حممد    .٦٤
  .اجلامعة األردنية: رسالة ماجستري غري منشورة، عمان".يف املدارس اخلاصة يف األردن

:  عمـان  ".احلاسوب يف التعليم  )." م٢٠٠٢. (سالمه، عبد احلافظ؛ أبو ريا، حممد      .٦٥
 .األهلية للنشر والتوزيع

 تتبع الصياغات التشكيلية ملفردات نباتية      )."م١٩٨٧.(السيد، زينب علي إبراهيم    .٦٦
 رسالة ماجستري غري    ".ورقية يف الفن اإلسالمي كمدخل لتصميم لوحات زخرفية مسطحة        

 .منشورة، القاهرة، جامعة حلوان
استخدام احلاسـب اآليل يف  جماالت ").هـ١٤٢٢.(الشاعر، عبد اهللا مشرف حممد     .٦٧

: رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة". قسم التربية الفنية بكلية املعلمني مبكة املكرمة      
  .جامعة أم القرى

: القاهرة). ١( الد ".العمارة العربية يف مصر اإلسالمية    "). م١٩٧٠.(شافعي، فريد  .٦٨
 .اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر



 ١٦١

ميادين اجلمال يف الظاهرة اجلماليـة      ").م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨.(محدالشامي،صاحل أ  .٦٩
 .املكتب اإلسالمي: بريوت". الفن- اإلنسان-يف اإلسالم الطبيعة

اإلمكانات الفنيـة للطباعـة بالـشاشة       )." م١٩٨٤.(شعيب، شعيب حممد علي    .٧٠
رسـالة ماجـستري غـري      ". احلريرية بتصميمات تعتمد على الشبكية املثلثة كوحدة قياس       

 .رة، القاهرة، جامعة حلوانمنشو
أثر استخدام احلاسب اآليل يف     " ). هـ١٤٢٣.(الشهراين، حممد بن برجس مشعل     .٧١

تدريس مقرر اهلندسة املستوية وهندسة التحويالت على حتصيل طالب كليـة املعلمـني             
  .جامعة أم القرى: رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة. "ببيشه

الفن اإلسالمي قراءة تأملية يف فلـسفته       )." م١٩٨٨-هـ١٤٠٨. (الصائغ، مسري  .٧٢
 .دار املعرفة: بريوت. "وخصائصه اجلمالية

معجم املصطلحات األثرية إجنليزي    ").م١٩٨٨-هـ١٤٠٨. (صدقي، حممد كمال   .٧٣
  . قسم اآلثار واملتاحف-كلية اآلداب: الرياض".  عريب–
 نظريته، أسسه، : القياس النفسى والتربوى)."١٩٩٧(الطريرى، عبد الرمحن سليمان  .٧٤

 .مكتبة الرشد:  الرياض".تطبيقاته
أثر اإلمكانات اجلرافيكيـة    )." م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣.(عابد، أماين درويش عبد اهللا     .٧٥

للحاسب اآليل يف إثراء مجاليات التكوين لدى طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربيـة              
  .امعة أم القرىج: رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة. "جبامعة أم القرى

التـصميم يف الفـن     )." م١٩٨٤.(، فتح الباب؛ رشدان، أمحد حـافظ      معبد احللي  .٧٦
 .عامل الكتب: القاهرة". التشكيلي

التعلـيم  )." م٢٠٠٤.(عبد احلميد، حسام الدين حسني، حممد، آمال ربيع كامـل          .٧٧
بـسلطنة   -االلكتروين ومتطلبات تطبيقه يف التعليم رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العايل         

املنعقـد  .  املؤمتر العلمي الثامن األبعاد الغائبة يف مناهج العلـوم بـالوطن العـريب             ".عمان
ــ ــو ٢٨ -٢٥ (ةباإلمساعيلي ــد األول) ١٣١-١٠٥ص ص ).(٢٠٠٤ يولي ــة . ال كلي

  .القاهرة. جامعة عني مشس.التربية
أثـر اسـتخدام    )." م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦.(عبد احلي، سحر بنت كمال بن صاحل       .٧٨

جية احلاسب اآليل يف تدريس مقرر التشكيل باخلط العريب على تنميـة القـدرات         إستراتي
االبتكارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الفنية جبامعة أم القرى مبدينـة             



 ١٦٢

جامعـة أم   : رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة     ). دراسة شبه جتريبية  (مكة املكرمة   
  .القرى

إنتاج تصميمات زخرفية قائمة علـى      )." م١٩٨٥. (حممد علي عبد الكرمي، أمحد     .٧٩
رسـالة ماجـستري غـري      ". حتليل النظم اإليقاعية ملختارات من الفن اإلسالمي اهلندسي       

 .منشورة، القاهرة، جامعة حلوان
دور تقنية التعليم االلكتروين يف حتقيـق أهـداف التعلـيم           )"هـ١٤٢٤.(العجب، حممد  .٨٠

ــوح ــدوة األوىل لل". املفت ــروينالن ــيم االلكت ـــ١٤٢٤/ ٢/ ٢١-١٩.(تعل  -٢١)( ه
  .مدارس امللك فيصل بالرياض) م ٢٣/٤/٢٠٠٣
فعالية برنامج كمبيوتري يف تنمية الطالقة      ").م٢٠٠٠.(العدوي، داليا حسين حممد    .٨١

جامعـة  : رسالة ماجستري غري منـشورة،القاهرة    ".  التشكيلية لدى طالب التعليم الثانوي    
  .حلوان

 التعليم االلكتروين تقنية واعدة وطريقة      )."هـ١٤٢٤.(اهللا  العريفي، يوسف عبد     .٨٢
-١٩(ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة التعلــيم االلكتــروين خــالل الفتــرة ". رائـدة 
  .مدارس امللك فيصل بالرياض). هـ١٤٢٤/صفر/٢١
 املدخل إىل لبحث يف العلـوم       )."م١٩٩٥ -هـ١٤١٦.(العساف، صاحل بن محد    .٨٣

  .انمكتبة العبيك: الرياض". السلوكية
ـ ١٤٢٦(عطار، عبد اهللا إسحاق؛ كنساره، إحـسان       .٨٤ وسـائل االتـصال    )."هـ

  .مطابع ادر: مكة املكرمة) الطبعة الثانية".(التعليمية
دار :  القاهرة ".القيم اجلمالية يف العمارة اإلسالمية    ). " م١٩٨١. (ثروت. عكاشة .٨٥

 .املعارف
سى ـ أساسياته القياس والتقومي التربوى والنف ").٢٠٠٠(عالم، صالح الدين  .٨٦

  .دار الفكر العرىب: القاهرة". وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة
". فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية     ").م١٩٧٧.(عالم، نعمت إمساعيل   .٨٧

 .دار املعارف: القاهرة). الطبعة الثانية(
 أثر استخدام وحدة تعليميـة عـرب        )."هـ١٤٢٤.(العرتي، محاد الطيار معيوف    .٨٨

رسـالة  ".  تدريس مادة العلوم على حتصيل طالب الصف الثـاين املتوسـط           االنترنت يف 
  .جامعة امللك سعود: ماجستري غري منشورة، الرياض
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اإلحـصاء للباحـث يف     ").م٢٠٠٠.(عودة، أمحد سليمان، اخلليلي، خليل يوسف      .٨٩
  .دار األمل: األردن.  الطبعة الثانية".التربية والعلوم اإلنسانية

أساسـيات البحـث    " ).م١٩٩٢.(لكاوي، فتحي حسن  عودة، أمحد سليمان، م    .٩٠
 .مكتبة الكتاين: األردن". العلمي يف التربية والعلوم اإلنسانية

 ".احلاسوب التعليمي وتطبيقاتـه التربويـة  "). م٢٠٠٤.(عيادات، يوسف أمحـد   .٩١
  .دار املسرية: عمان

-موسوعة العمارة اإلسالمية عـريب    )."م١٩٨٨-هـ١٤٠٨.(غالب، عبد الرحيم   .٩٢
  .املطبعة العربية: بريوت". نكليزيا-فرنسي

). الطبعة الثانيـة  (". النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب     ").م١٩٨٣. (غريب، روز  .٩٣
 .دار الفكر اللبناين: بريوت

التعليم االلكتروين يف مدارس وزارة التربية والتعلـيم    .") م٢٠٠٣.(غلوم، منصور  .٩٤
ـ ١٤٢٤/ ٢/ ٢٢-١٩(لكتروين  ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اال     ". بدولة الكويت  ) هـ

  . الرياض. مدارس امللك فيصل) م٢٠٠٣/ ٢٣/٤ -٢١(املوافق 
تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القـرن      ").م٢٠٠٠.(الفار،إبراهيم عبد الوكيل   .٩٥

دار :القـاهرة ).الطبعة الثانيـة  . ()١(سلسلة تربويات احلاسوب رقم     ". احلادي والعشرين 
  .الفكر العريب

.( طيف؛ موحي، حممد آيات؛ الغرصاف، عبدالعزي؛ غريب؛ عبدالكرميالفارايب، عبدال .٩٦
سلسلة علوم ". معجم علوم التربية مصلحات البيداغوجيا والديداكتيك)."م١٩٩٥
 .التربية

املناهج وطرق التـدريس التعليميـة   ").هـ١٤١٩.(فرج، عبد اللطيف بن حسني   .٩٧
  .دار الفنون:جده).الطبعة الثانية.(" احلديثة

: القـاهرة .اجلزء األول ".حميط الفنون التشكيلية  "). ت.د.(  وآخرون فكري، امحد  .٩٨
 .دار املعارف

دار :  القـاهرة  )".املـدخل .(مساجد القاهرة ومدارسها  ").م١٩٦١.(فكري، أمحد  .٩٩
  .املعارف مبصر

ـ ١٤٢٠.(الفنتوخ، عبد القادر ؛الـسلطان، عبـد العزيـز         . ١٠٠ االنترنـت يف   ").هـ
  .١١٦-٧٩،ص ص٧١)ع.(لة اخلليج العريبرسا".مشروع املدرسة االلكترونية:التعليم



 ١٦٤

دراسـة حـول    )." م٢٠٠٤.(يف التطوير الشامل للتعليم بدول جملـس التعـاون         . ١٠١
بشأن ) م٢٠٠٢الدوحة، ديسمرب  (٢٣التوجهات الواردة يف قرار الس األعلى الدورة      

عامة مطابع األمانة ال  : الرياض". جملس التعاون لدول اخلليج العريب، األمانة العامة      . التعليم
  .لس التعاون لدول اخلليج العريب

-هـ١٤٢٥.(القحطاين، سامل؛ العامري، أمحد؛ أل مذهب، معدي؛ العمر، بدران         . ١٠٢
الطبعـة  .("(SPSS)مناهج البحث يف العلوم السلوكية مع تطبيقات علـى          ") .٢٠٠٤
  .العبيكان: الرياض) الثانية
نترنت وبرجميـة    أثر استخدام اال   )."هـ١٤٢٦.(القحطاين، حممد بن عايض حممد     . ١٠٣

رسـالة  ". تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ املرحلة املتوسطة للمفاهيم يف مادة العلـوم           
  .جامعة امللك سعود: ماجستري غري منشورة، الرياض

أثر استخدام الربجميات التعليمية يف دفع      )." م٢٠٠٤.(القرارعة، أمحد؛ الرفوع، حممد    . ١٠٤
 جملـة الزرقـاء للبحـوث       ". العاشر األساسـي   االجناز واالجتاهات العلمية لطلبة الصف    

  .٨٣-٦٣العدد الثاين، ص ص . الد السادس.والدراسات
). الطبعة الرابعـة   ( ".منهج الفن اإلسالمي  )."م١٩٨٠-هـ١٤٠٠.(قطب، حممد  . ١٠٥

 .دار الشروق: بريوت
بناء نظـام لتقـومي الربجميـات التعليميـة         ). "م٢٠٠٢.( نقنديل، يس عبد الرمح    . ١٠٦

، )٥(، الـد  جملة التربية العلمية،كلية التربية، عني مشس     ". ال تعليم العلوم  املستخدمة يف جم  
  ).م٢٠٠٢(العدد األول، مارس 

دار : بـريوت ). ترمجة أمحد مرسي  ".(الفن اإلسالمي ). "م١٩٦٦.(كونل، أرنست  . ١٠٧
 .صادر

االتصال االلكتروين وتكنولوجيا   ").هـ١٤٢٦.(الل، زكريا حيي؛ اجلندي، علياء     . ١٠٨
  .مكتبة العبيكان: الرياض).طبعة الثالثةال".(التعليم

معجم املصطلحات التربوية املعرفـة يف  ). "م١٩٩٩. (اللقاين، أمحد ؛ اجلمل، علي     . ١٠٩
 . عامل الكتب: الطبعة الثانية، القاهرة". املناهج وطرق التدريس

 عامل املعرفة: الكويت". املساجد" ). م١٩٨١-هـ١٤٠١. (مؤنس، حسني . ١١٠
أثر التدريس باسـتخدام الفـصول      "). هـ١٤٢٥. (عزيزاملبارك، أمحد بن عبد ال     . ١١١

على حتصيل طالب كلية التربيـة يف تقنيـات         "االنترنت"االفتراضية عرب الشبكة العاملية   



 ١٦٥

جامعة امللك  : رسالة ماجستري غري منشورة، الرياض    ".التعليم واالتصال جبامعة امللك سعود    
  .سعود

حملاضرة يف التعليم اجلـامعي     تطوير طريقة ا  )." هـ١٤٢٣. (املبرييك، هيفاء فهد   . ١١٢
ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل،      ". باستخدام التعليم االلكتروين مع منوذج مقترح     

  .الرياض). هـ٨/١٤٢٣ /١٧-١٦(جامعة امللك سعود، خالل الفترة 
". العمارة اإلسالمية على مر العصور    "). م١٩٨٥-هـ١٤٠٥.( حممد، سعاد ماهر   . ١١٣

 .البيان العريب للنشر والتوزيعدار : جده .اجلزء األول
إعداد برنامج تدرييب ملعلم التربية     ").م٢٠٠٠.(مرسي،نشوة بنت عبد الرمحن أمحد     . ١١٤

رسالة دكتـوراه   ". الفنية على استخدام نظم الكمبيوتر لتدريس الرسم للمرحلة االبتدائية        
  .غري منشورة، القاهرة، جامعة حلوان

 الطبعـة   ".عماري اإلسالمي يف مصر   التراث امل ). "م١٩٨٤. (صاحل ملعي . مصطفى . ١١٥
 .دار النهضة العربية: القاهرة. الثانية

 http://www.ckw.com/Nasharat bdf) هـ١٤٢٨.( مصعب، امحد ابراهيم
/tweem.doc 

ـ ").م١٩٩٤.(مندوره، حممد حممود؛ العريين، عبد الـرمحن       . ١١٦ وب يف التعلـيم    احلاس
 جملــة التعلــيم واحلاســوب يف دول اخللــيج العــريب الواقــع وآفــاق ".اجلــامعي
  .مكتب التربية لدول اخلليج العريب:الرياض.التطوير

املنهج اإلنترنييت منوذج مقتـرح لوضـع       ").م٢٠٠٢.(عبدا هللا عبدا لعزيز   .املوسى . ١١٧
العدد .(سالة التربية وعلم النفس   ر".مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية عرب االنترنت       

١٨(  
استخدام احلاسـب اآليل    ").م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥.(ز بن عبد العزي   املوسى، عبد اهللا   . ١١٨

  . مكتبة تربية الغد: الرياض). الطبعة الثالثة".(يف التعليم
التعليم االلكتروين األسس   ").م٢٠٠٥.(املوسى، عبد اهللا عبد العزيز، املبارك، أمحد       . ١١٩

 .مؤسسة شبكة البيانات: الرياض". والتطبيقات
الوحدة والكـل املـشكلة األساسـية يف الفـن          ). " م١٩٨١.(مولنار، فرانسوا  . ١٢٠

 .٨٣-٧٦، )٣(فنون عربية، ع . ترمجة جندة فتحي صفوة".التشكيلي
). ١١(الـد   .املوسوعة عربية عاملية مصورة   ). م١٩٨٥.(ناهض، نقوال وآخرون   . ١٢١

 . شركة مسامهة سويسرية –ترادكسيم : جنيف
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). ١٢(الـد   .املوسوعة عربية عاملية مصورة   ). م١٩٨٥.(هض، نقوال وآخرون  نا . ١٢٢
 . شركة مسامهة سويسرية –ترادكسيم : جنيف

). ١٣(الـد   .املوسوعة عربية عاملية مصورة   ). م١٩٨٥.(ناهض، نقوال وآخرون   . ١٢٣
 . شركة مسامهة سويسرية –ترادكسيم : جنيف

). ٩(الـد   . عاملية مـصورة   املوسوعة عربية ). م١٩٨٥.(ناهض، نقوال وآخرون   . ١٢٤
 . شركة مسامهة سويسرية –ترادكسيم : جنيف

 أثر استخدام احلاسـب اآليل يف       )."هـ١٤٢١.(النمري، حنان بنت سرحان عواد     . ١٢٥
إكساب الطالبات املعلمات مهارات تدريس اللغة العربية ويف اجتاهان حنو استخدامه يف            

  .جامعة أم القرى: كرمة رسالة دكتوراه غري منشورة، مكة امل".التدريس
كيف ميكن اإلفادة من    :مفهوم التعليم االلكتروين  ").هـ١٤٢٤.(النملة، عبد العزيز   . ١٢٦

-١٩(ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم االلكتـروين خـالل الفتـرة            ". التعليم االلكتروين 
  .مدارس امللك فيصل بالرياض). هـ١٤٢٤/صفر/٢١
.  اتليه جدة للفنون اجلميلة   . "معرض أمحد نوار  ) "م١٩٩٩-هـ١٤١٩(نوار، أمحد  . ١٢٧

 برعاية البنك األهلي التجاري 
". شوبنهاور- هيجل -النظرية اجلمالية كانط  "). م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥.(نوكس، إ  . ١٢٨
 .منشورات حبسون الثقافية: بريوت). حممد شفيق شيا.عربه وقدم له د(
التعليم االلكتـروين عـرب شـبكة       ").م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥.(اهلادي، حممد حممد   . ١٢٩

  .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة".االنترنت
ـ ١٤٢٤.( اهلرش،عايد محدان؛ غزاوي، حممد ذيبان؛ يامني، حـامت حيـي           . ١٣٠ -هـ

دار املـسرية   : عمان". تصميم الربجميات التعليمية وإنتاجها وتطبيقاا التربوية     ").م٢٠٠٣
  .للنشر والتوزيع والطباعة

عن ) ٢٠٠٥تونس  ()٢٠٠٣جنيف (ة العاملية تمع املعلومات وثيقة القم .١٣١
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/doc/s03-

3so/doc/2wsispc -03S/doc/2wsispc/03/md/sالدخول على   تاريخ
 .هـ١٦/١١/١٤٢٧املوقع يوم 

التكرار يف خمتارات من التـصوير      ").م١٩٧٨.(رمحن النشار حممد  وصفي، عبد ال   . ١٣٢
 .جامعة حلوان: رسالة دكتوراه غري منشورة، القاهرة". احلديث واإلفادة منه تربويا
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 - عناصـرها  - أسـسها  - املنـاهج  )."م١٩٩٠.(الوكيل، حلمي؛ املفيت، حممد    . ١٣٣
 .دار الكتاب اجلامعي: القاهرة" تنظيماا

لة تلقي الضوء على معلومات مفـصلة عـن كتـب           سلس) م١٩٩٥(وليز، باري  . ١٣٤
 - والتعليم عـن بعـد     – االستراتيجيات واألدوات    - التعليم عن بعد     (Willis)الدكتور

النص األصلي على موقـع  . www.schoolarabia.netتعريب موقع املدرسة العربية
www.uidaho.edu/evo/distglan.html  ــى ــدخول علـ ــاريخ الـ  تـ

 هـ٢٧/١٠/١٤٢٧ملوقع
أثر تدريس برنامج مقترح للوعي الغـذائي       ").هـ١٤٢٣.(، ثناء حممد أمحد   ياسني . ١٣٥

يف وحدة التغذية باستخدام احلاسب اآليل على حتصيل الطالبات يف مقرر األحياء للصف             
: رسالة دكتوراه غري منشورة، مكـة املكرمـة       ". األول ثانوي مبدارس مدينة مكة املكرمة     

 .جامعة أم القرى
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  سلمه اهللا.........................................        :سعادة الدكتور
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                            وبعد
  

أثر برنامج إلكتروين مقترح لتدريس مقرر      : راسة ميدانية بعنوان  حيث أنين بصدد إعداد د    
الزخرفة اإلسالمية على حتصيل طالب قسم التربية الفنية، واعتزم تطبيق جتربة الدراسة بإذن      

هـ على طالب مقرر الزخرفـة      ١٤٢٨-٢٧اهللا الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي        
يل كلية التربية واملشتمل على توصيف مقررات       دل"، وبعد االطالع على     )١٥١(اإلسالمية  

أرى أن احملتوى العلمـي للمقـرر       " برنامج الدراسات اجلامعية املطور لقسم التربية الفنية      
  :يشمل املوضوعات التالية

 .مفهوم الزخرفة اإلسالمية .١
 .نشأة وتطور الزخرفة اإلسالمية .٢
 ).اهلندسية، النباتية، اخلطية: ( عناصر الزخرفة اإلسالمية .٣
 ).املربعة، املثلثة، السداسية: ( الشبكية اهلندسية .٤
 .األسس البنائية واإلنشائية للزخرفة اإلسالمية .٥
 .التكرار وأمهيته يف الزخارف اهلندسية .٦
 .األلوان وتوظيفها يف جمال الزخرفة اإلسالمية .٧
 .مناذج من أعمال فنية لفنانني استفادوا من الزخرفة اإلسالمية .٨
 .رفة اإلسالميةالقيم اجلمالية للزخ .٩

  
  
  



 ١٧١

من خالل إطالعكم على ما ورد سابقاً، وملا عهد عنكم من خربة يف جمال التربية الفنيـة،                 
  :آمل من سعادتكم إبداء رائكم حول ما يلي

  
  :ما املوضوعات اليت ترون إضافتها للمحتوى العلمي للمقرر: أوالً
١. ........................................................................... 
٢. ........................................................................... 
٣. ........................................................................... 
٤. ........................................................................... 
٥. ........................................................................... 

  
ما املوضوعات الواردة سابقاً ويرى سعادتكم عدم مناسـبتها للمحتـوى العلمـي           : ًثانيا

  :للمقرر
١. ........................................................................... 
٢. ........................................................................... 
٣. ........................................................................... 
٤. ........................................................................... 
٥. ........................................................................... 

  
شاكراً ومقدراً لسعادتكم كرمي تعاونكم وحرصكم على إثراء البحوث العلمية يف جمـال             

  .التربية الفنية
  

  الباحث
   بن علي بن فهد احلجيليزعبد العزي

  
  هـ٢٥/١٢/١٤٢٧
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א א א מ
  الدرجة العلمية  االسم  م
أستاذ املناهج وطرق التدريس، بقسم املناهج   بن حسني فرجفعبد اللطي: د.أ  ١

  .وطرق التدريس، جامعة أم القرى
أستاذ التربية الفنية املشارك بقسم التربية   أمحد عبد الرمحن الغامدي. د  ٢

  .الفنية، جامعة أم القرى
أستاذ التربية الفنية، بقسم التربية الفنية،   د علي عبد الكرميأمحد حمم: د.أ  ٣

  .جامعة امللك سعود
أستاذ تكنولوجيا التعليم واالتصال املشارك،   إحسان بن حممد كنساره  . د  ٤

بقسم املناهج وطرق التدريس، جامعة أم 
  .القرى

امعة األستاذ املشارك بقسم التربية الفنية، ج  حممد بن أمحد هالل. د  ٥
  .أم القرى

أستاذ التربية الفنية املشارك، بقسم التربية   مىن حممد ندا .د  ٦
  .الفنية، جامعة امللك سعود

أستاذ التربية الفنية املشارك، بقسم التربية   زينب منصور.د  ٧
  .الفنية، جامعة امللك سعود

أستاذ التربية الفنية املشارك، بقسم التربية   يوسف العامود. د  ٨
  .، جامعة امللك سعودالفنية

أمريه بنت عبد الرمحن منري .د  ٩
  الدين

أستاذ مناهج وطرق التدريس التربية الفنية  
املشارك، بقسم التربية الفنية، جامعة أم 

  .القرى
أستاذ التربية الفنية املساعد، بقسم التربية   خالد مرمش . د  ١٠

  .الفنية، جامعة امللك سعود
أستاذ التربية الفنية املساعد، بقسم التربية    هللاحممد إمساعيل عبد ا. د  ١١



 ١٧٤

  .الفنية، جامعة امللك سعود
أستاذ التربية الفنية املساعد، بقسم التربية   حممد النمله . د  ١٢

  .الفنية، جامعة امللك سعود
أستاذ التربية الفنية املشارك، بقسم التربية   جنيه عبد الرزاق .د  ١٣

  .الفنية، جامعة امللك سعود
أستاذ التربية الفنية املساعد، بقسم التربية   سلطان الزياد. د  ١٤

  .الفنية، جامعة امللك سعود
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  إعداد الطالب
  عبد العزيز بن علي بن فهد احلجيلي 

  
  إشراف 

  
  ن عبد الرمحن الغامديأمحد ب.  د عبد اللطيف بن حسني فرج                    . د.أ

  األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس               األستاذ املشارك بقسم التربية الفنية
   جامعة أم القرى– جامعة أم القرى                        كلية التربية –كلية التربية   
  

  الفصل الدراسي الثاين
  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

                                 
  : Table of Specificationsجدول مواصفات 17

خمطط لالختبار حيدد بالتفضيل أي أجزاء من العناصر تغطي أي حمتويات أو موضوعات معينة، رمبا يشتمل عدد العناصر، وأنوعها، والوقت املخصص لإلجابة عن 
  ).٦٠٧:هـ١٤٢٢الدوسري، .( االختبار



 ١٧٧

  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
 

  حفظه اهللا /    .........................................       ة الدكتور سعاد
  

  وبعد ،،،. . .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية كجزء من متطلبـات احلـصول علـى درجـة               

وـدف  الدكتوراه من قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى ،             
الدراسة إىل التعرف على أثر برنامج إلكتروين مقترح لتدريس الزخرفة اإلسالمية على            
حتصيل طالب قسم التربية الفنية ، ومن أجل ذلك قـام الباحـث بإعـداد جـدول                 

  .مواصفات لألهداف التعليمية اخلاص بالزخرفة اإلسالمية لطالب قسم التربية الفنية 
بإبداء رأيكم يف األهداف املعرفية املقترحـة للزخرفـة         لذا أرجو من سعادتكم التكرم      
يف خانة موافق أو خانة غري موافق حسب وجهة          ) √ (اإلسالمية، وذلك بوضع عالمة     

  .نظر سعادتكم 
                                   ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،

                                         
                                                 الباحث                

                                                   عبد العزيز بن علي بن فهد احلجيلي
  
  
  
  
  
  



 ١٧٨

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

ــوم ) ١( ــب مفه ــرف الطال أن يع
 .الزخرفة اإلسالمية اصطالحياً

    معرفة

 أن يعدد الطالب أنواع الزخرفـة   )٢(
 .اإلسالمية

    معرفة

أن مييز الطالـب بـني أنـواع        ) ٣(
 . الزخارف اإلسالمية وفقاً لنوعها

    فهم

أن يذكر الطالب نبذة عن نشأة      ) ٤(
 .الزخرفة اإلسالمية

    معرفة

أن يوضح الطالب مراحل تطور     ) ٥(
 .الزخرفة اإلسالمية

    معرفة

 الطالب بني نوعي البناء     أن يفرق ) ٦(
 التكويين للزخرفة اهلندسية

    فهم

أن يذكر الطالب نوعي الـنظم      ) ٧(
 .التأسيسية

    فهم

أن يرسم الطالب شبكية هندسية     ) ٨(
 .مربعة بطريقة صحيحة

    تطبيق

أن يرسم الطالب شبكية هندسية ) ٩(
 .مثلثة متساوية بطريقة صحيحة

    تطبيق

الب العالقة بني   أن يوضح الط  ) ١٠(
الشبكية املثلثة املتـساوية األضـالع      

 .والشبكية السداسية

    فهم

أن يذكر الطالب الفرق بـني      ) ١١(
الشبكية املنتظمـة والـشبكية شـبه       

 .املنتظمة

    فهم



 ١٧٩

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

أن يذكر الطالـب حـاالت      ) ١٢(
ق لتجميع الوحدات اهلندسية عن طري    

 .التماس

    معرفة

أن يذكر الطالب حاالت جتميع     ) ١٣(
الوحدات اهلندسـية عـن طريـق       

 .التراكب

    معرفة

أن يتعــرف الطالــب علــى ) ١٤(
التصميم اهلندسي القائم على تبادليـة      
الشكل واألرضية من بني عدد مـن       

 .األشكال

    معرفة

أن حيدد الطالب زاويـة ميـل       ) ١٥(
 .املشاهدالضفائر من خالل الشكل 

    فهم

أن يرســم الطالــب  مثلــث ) ١٦(
 .متساوي األضالع داخل دائرة

    تطبيق

أن يرسم الطالـب سداسـي      ) ١٧(
 .منتظم داخل دائرة

    تطبيق

أن يرسم الطالب خممس منتظم     ) ١٨(
 .داخل دائرة

    تطبيق

أن يرسم الطالب مثمن منتظم     ) ١٩(
  .داخل دائرة

 

    تطبيق

ــل ا) ٢٠( لطالــب اللوحــة أن حيلّ
ــدا  ــية إىل وح ــة اهلندس الزخرفي

 .األساسية

    حتليل



 ١٨٠

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

أن يعرف الطالب مفهوم اللون     ) ٢١(
 .بأسلوبه اخلاص

    فهم

أن يذكر الطالـب خـصائص      )٢٢(
 .اللون

    معرفة

أن يعرف الطالب مفهوم أصل     ) ٢٣(
 .اللون

    معرفة

أن يعرف الطالب مفهوم قيمة     ) ٢٤(
 .اللون

    معرفة

أن يعرف الطالب مفهوم درجة     ) ٢٥(
 ).التشبع( النقاء

    معرفة

أن يذكر الطالب حاالت تشبع     ) ٢٦(
 .اللون)نقاء (

    معرفة

أن مييز الطالب بـني مفـاهيم       ) ٢٧(
أصل اللون ،قيمة اللون، درجة النقاء      

 .أو التشبع

    فهم

)٢٨ ( ف الطالب على دائـرة     أن يعر
اللــون حــسب نظريــة شــيفريل 

(Chavreul). 

    معرفة

أن مييز الطالب بـني األلـوان       ) ٢٩(
 .األساسية والثانوية

    فهم

أن يصنف الطالـب األلـوان      ) ٣٠(
حبسب درجة اإلحساس ا إىل دافئة      

  .  وباردة
 

    فهم



 ١٨١

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

 يعرف الطالـب مفهـوم      أن) ٣١(
 .األلوان املتوافقة

    معرفة

أن يكون الطالب جمموعة من      ) ٣٢(
األلوان املتوافقة حبسب ارتباطها بكنه     

 .لون واحد

    تطبيق

أن يكون الطالب جمموعة من      ) ٣٣(
األلوان املتوافقة لأللوان الفاحتة ااورة     

 .للبيض

    تطبيق

مـن  أن يكون الطالب جمموعة     ) ٣٣(
األلوان املتوافقة لأللوان الساخنة ااورة     

 .لألسود

    تطبيق

أن يكون الطالب جمموعة مـن      ) ٣٤(
األلوان املتوافقة بناء على تقابلها علـى       

 .دائرة اللون

    تطبيق

أن يكون الطالب جمموعة مـن      ) ٣٥(
 .األلوان املتوافقة من خالل لون سائد

    تطبيق

عايري احلكـم   أن حيدد الطالب م   ) ٣٦(
على األعمال الزخرفية مـن الناحيـة       

 .اجلمالية

    معرفة

أن يفرق الطالب بني مفهـومي      ) ٣٧(
 .الوحدة واالتزان كقيم مجالية

    فهم

أن يفّرق الطالب بني مفهـومي      ) ٣٨(
 .االتزان واإليقاع كقيم مجالية

    فهم

أن يفرق الطالب بني مفهـومي      ) ٣٩(
 .مجاليةالوحدة واإليقاع كقيم 

    فهم



 ١٨٢

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

    معرفة .أن يعدد الطالب أنواع االتزان) ٤٠(
أن حيدد الطالب نوع االتزان يف      ) ٤١(

 .وحدة زخرفية معطاة
    فهم

أن يفرق الطالب بني األعمـال      ) ٤٢(
الفنية  املقتصرة علـى النقـل احلـريف         

زخرفية وبني املتميزة   لألشكال اهلندسية ال  
 .باإلبداع

    فهم

أن حيدد الطالـب التكـوين      ) ٤٣(
الزخريف املـستفيد مـن الزخرفـة       
اإلسالمية من بـني جمموعـة مـن        

 .التكوينات الزخرفية

    فهم

أن يتعرف الطالب على برنامج     ) ٤٤(
  (Corel draw)كوريل درو 

    معرفة

أن يشاهد الطالب مناذج فنيـة      ) ٤٥(
بواسـطة برنـامج كوريـل      منتجة  
 (Corel draw)درو

    معرفة

أن يكــون الطالــب وحــدة ) ٤٦(
زخرفية هندسية إسالمية بإسـتخدام     

 (Corel draw) درولبرنامج كوري
. 

    مهارة

أن يكون الطالـب تـصميماً      ) ٤٧(
زخرفياً قائماً على التكرار الـدائري      

ـ   ــامج كوريـ ــتخدام برن  لبإس
  .(Corel draw)درو

   مهارة
  
 

  



 ١٨٣

مستوى  األهداف
 اهلدف

غري  موافق
 موافق

 التصويب

أن يكون الطالـب تـصميماً      ) ٤٨(
زخرفياً قائماً على التكـرار األفقـي       

ـ      لوالرأسي باستخدام برنامج كوري
 .(Corel draw)درو

    مهارة

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٤٩(
من خالل التأثريات امللمسية باستخدام  

.(Corel draw) درولبرنامج كوري

    مهارة

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٥٠(
من خالل جتسيم الوحدة الزخرفيـة      

ـ   ــامج كوريـ ــتخدام برن  لباس
 .(Corel draw)درو

    مهارة

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٥١(
من خالل التوافق اللوين باسـتخدام      

.(Corel draw) درولبرنامج كوري

    مهارة

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٤

)٤(מ

מ
אא א :א

א
אמא א

)א(



 ١٨٥

א א  א
א מ א א

א מ
א

א א מ

 

מ
אא א :א

אא
אמ א

)א(
  

  إعداد الطالب
  لي  بن علي بن فهد احلجيزعبد العزي

  
  إشراف 

  
  لغامدي ان أمحد بن عبد الرمح.د  بن حسني فرج                    ف عبد اللطي.د.أ  

  ةاألستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس               األستاذ املشارك بقسم التربية الفني
   القرى جامعة أم–كلية التربية            جامعة أم القرى               –كلية التربية   
  

  الفصل الدراسي الثاين
  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  



 ١٨٦

  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  حفظه اهللا       .........................................       /  سعادة الدكتور

  
  وبعد ،،،. . .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

درجـة  يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية كجزء من متطلبـات احلـصول علـى              
، وـدف   س بكلية التربية جبامعة أم القـرى      الدكتوراه من قسم املناهج وطرق التدري     

الزخرفة اإلسالمية  مقرر  الدراسة إىل التعرف على أثر برنامج إلكتروين مقترح لتدريس          
ختبـار  إ، ومن أجل ذلك قام الباحث بإعـداد         قسم التربية الفنية  على حتصيل طالب    

  .التربية الفنية قسم مية لقياس حتصيل طالب حتصيلي خاص بالزخرفة اإلسال
، وذلـك   التكرم بإبداء رأيكم يف فقرات اإلختبار التحـصيلي       لذا أرجو من سعادتكم     

  . غري موافق حسب وجهة نظر سعادتكميف خانة موافق أو خانة ) √ (بوضع عالمة 
                                   ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،

                                         
  

                                                                 الباحث
                                                   عبد العزيز بن علي بن فهد احلجيلي

  
  
  
  
  
  

                          



 ١٨٧

  
 األهداف

   
غري موافق السؤال 

 موافق
أن يعرف الطالب مفهوم الزخرفة ) ١

  اإلسالمية اصطالحيا 
اذكر تعريف الزخرفة اإلسالمية االصطالحي بأسلوبك 

  :............................................اخلاص
 

  

أن يعدد الطالب أنواع الزخرفة ) ٢
 .اإلسالمية

  :أنواع الزخرفة اإلسالمية هي
، ةرفة هندسيزخرفة أدمية، زخرفة حيوانية، زخ .١

 .زخرفة نباتية، زخرفة كتابية
. زخرفة أدمية، زخرفة حيوانية، زخرفة كتابية .٢

 زخرفة إنسانية،
،زخرفة جتريدية، زخرفة نباتية، ةزخرفة هندسي .٣

 زخرفة أدمية، 
زخرفة نباتية، زخرفة كتابية، زخرفة عربية،  .٤

  زخرفة حيوانية، 
 

  

أن مييز الطالب الزخرفة ) ٣
ية عن الزخارف اهلندس اإلسالمية

 . اهلندسية األخرى

  :حدد الزخرفة اهلندسية اإلسالمية من األشكال التالية 
  

  
  
  
  
  
  
 

  

أن يذكر الطالب نبذة عن نشأة )٤
  .الزخرفة اإلسالمية

 

تتلخص وجهات نظر االستفادة من احلضارات السابقة يف 
  :ثالثة آراء هي

١. ................................. 
٢. ................................. 
٣. ............................... 

  
 

  

)٤( 

)٢(   )١( 

)٣( 



 ١٨٨

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يذكر الطالب احلضارات اليت     ) ٥
  .عاصرت نشأة الفن اإلسالمي

  :احلضارتان اللتان عاصرتا نشأة الفن اإلسالمي مها
البيزنطية مبـصر ومشـال إفريقيـا واألنـدلس،          .١

 .بإيران والعراق) الساسانية(والفارسية 
مبصر ومشـال أفريقيـا     )  الساسانية(الفارسية أو    .٢

 .واألندلس، والبيزنطية بإيران والعراق
اليونانية مبنطقـة الـشام واألردن وفلـسطني،         .٣

 .والقبطية مبصر ومشال أفريقيا
الروم مبنطقة الشام ، والقبطية مبصر واالدارسـة         .٤

 .بشمال أفريقيا

  

ــدد الط) ٦ ــاذج أن يع ــب النم ال
اهلندسية اليت وجـدت يف العـصر       

  .األموي وعرفت عند البيزنطيني

من النماذج اهلندسية يف العصر األمـوي وعرفـت عنـد           
  :البيزنطيني
 .اخلط املنكسر، اجلدائل ، املضلعات املنتظمة .١
 . اجلدائل،الشبكية اهلندسية، املضلعات املنتظمة .٢
ـ       .٣ ط الوحدات اهلندسية، املضلعات املنتظمـة، اخل

 . املنكسر
  .اخلط املنكسر، اجلدائل، الضفائر .٤

  

أن يفرق الطالب بني الشمسيات     ) ٧
  .والنوافذ

 يطلق على النوافذ املؤلفة من لوح حجـري أو رخـامي           
مفرغ بزخارف هندسية أو نباتية أو كتابية وغالباً ما متـأل           

  :الفراغات بزجاج ملون 
 .الشمسيات .١
 .السقاطات .٢
 .اهلويات .٣
 .الشمعدانات .٤
  

  

أن يذكر الطالب نوعي النظم ) ٨
)٢٦.(التأسيسية للزخارف اإلسالمية

  :النظم التأسيسية للزخارف اإلسالمية تنقسم إىل نوعني
 .هندسية ، لينة أو منحنية .١
 .منتظمة ، شبه منتظمة .٢
 .شبكية مربعة، شبكية مثلثة .٣
  .شبكية دائرية، شبكية مربعة .٤

 

  



 ١٨٩

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يرسم الطالب شبكية هندسية ) ٩
 .مربعة بطريقة صحيحة

  :أرسم شبكية مربعة يف املساحة التالية
  
  

 

  

أن يرسم الطالب شبكية ) ١٠
هندسية  مثلثة متساوية بطريقة 

 .صحيحة

  : أرسم شبكية مثلثة متساوية األضالع يف املساحة التالية
  
  

 

  

أن يوضح الطالب العالقة بني ) ١١
ثلثة املتساوية األضالع الشبكية امل

 .والشبكية السداسية

العالقة بني الشبكية املثلثة املتساوية األضالع والشبكية 
  :السداسية تتلخص  يف

عند إيصال أقطار الشكل السداسي يف الشبكية  .١
السداسية  حنصل على الشبكية املثلثة املتساوية 

 .األضالع
 ٦٠(الشبكية السداسية و املثلثة أضالعهما تساوي  .٢

ْ.( 
) املثلث والسداسي( الشبكيتان تتكرر وحداما  .٣

 ).ْ ٩٠(بشكل أفقي وراسي بدرجة قائمة مقدارها 
 .الشبكيتان يعتمد بنائهما على الشبكية املربعة .٤

  

أن يذكر الطالب الفرق بني ) ١٢
الشبكية املنتظمة والشبكية شبه 

 .املنتظمة

  :به منتظمة يفيتلخص الفرق بني الشبكية املنتظمة والشبكية الش
أن الشبكية املنتظمة تقوم على تكرار وحدة هندسية  .١

واحدة أما الشبكية املنتظمة فيقوم تكرارها على أكثر 
 .من وحدة هندسية

الشبكية املنتظمة تتميز بالتنظيم يف وحداا، أما الغري  .٢
 .منتظمة فهي عشوائية التنظيم

ائم الشبكية املنتظمة تتكرر بناء على وحدة املثلث الق .٣
الزاوية املنتظم يف أضالعه، أما الغري منتظمة فتتكرر 

 .بناء على وحدات غري منتظمة األضالع
أن الشبكية املنتظمة تقوم على تكرار أكثر من وحدة  .٤

هندسية، أما الشبكية شبه املنتظمة فتقوم على تكرار 
 .وحدة هندسية واحدة

  



 ١٩٠

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

  
١٣ (عدد الطالب ثالث حاالت أن ي

لتجميع الوحدات اهلندسية عن طريق 
 )٣٦ -٣٣.(التماس

  
حاالت جتميع الوحدات اهلندسية تتمثل يف عالقات التماس 

  :التالية
 .زاوية بزاوية، زاوية بضلع، ضلع بضلع .١
 .زاوية بضلع ، ضلع بزاوية ، زاوية بزاوية .٢
 .ضلع بضلع، زاوية بزاوية، ضلع مع ضلع .٣
 .لع بضلع، ضلع بزاويةزاوية بضلع ،ض .٤
 
  

  

أن يعدد الطالب حاالت جتميع ) ١٤
الوحدات اهلندسية عن طريق 

 )٣٩-٣٨.( التراكب

حاالت جتميع الوحدات اهلندسية عن طريق التراكب 
  :تتلخص يف 

 .زاوية بزاوية. زاوية بضلع، ضلع بضلع .١
 .زاوية بضلع ،ضلع بضلع، ضلع بزاوية .٢
 .وية بزاويةزاوية بضلع ، ضلع بزاوية ، زا .٣

  .ضلع بضلع، زاوية بزاوية، ضلع مع ضلع
 

  

أن يكون الطالب وحدة ) ١٥
هندسية تتميز بتبادلية الشكل مع 

 .األرضية عند تكرارها

كون وحدة هندسية تتميز بتبادهلا مع األرضية عن تكرارها 
  .وذلك يف املساحة التالية

  
 

  

طالب زاوية ميل أن حيدد ال) ١٦
 .الضفائر من خالل الشكل املشاهد

  :مقدار زاوية ميل الضفائر يف الشكل التايل تساوي

 

  
٩٠( .١ ْ.( 
٦٠( .٢ ْ.( 
٤٥( .٣ ْ.( 
١٢٠( .٤ ْ.( 
 

  



 ١٩١

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يرسم الطالب مثلث ) ١٧
 .متساوي األضالع داخل دائرة

  : التاليةأرسم مثلث متساوي األضالع داخل الدائرة
  

 

  

أن يرسم الطالب سداسي ) ١٨
 .منتظم داخل دائرة

  :أرسم سداسي منتظم داخل الدائرة التالية
  

 

  

أن يرسم الطالب خممس منظم ) ١٩
 .داخل دائرة

  :أرسم خممس منتظم داخل الدائرة التالية
  

 

  

أن يرسم الطالب مثمن منتظم ) ٢٠
  .داخل دائرة

 

  :أرسم مثاين منتظم داخل الدائرة التالية

  
 

  

أن حيلّل الطالب اللوحة ) ٢١
الزخرفية اهلندسية إىل وحدا 

 .األساسية

  :حدد الوحدة األساسية يف اللوحة الزخرفية التالية

 
 

  



 ١٩٢

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

  
أن يفرق الطالب بني مفهوم ) ٢٢

اللون يف جمال الفن التشكيلي 
 .وااالت األخرى

  
  :مفهوم اللون يف جمال الفن التشكيلي يراد به

 .الصبغة املستخدمة يف إنتاج األعمال الفنية .١
التأثري الفسيولوجي احلاصل على شبكية العني  .٢

 . عن الضوء امللوننتيجة الصبغة امللونة أو
 .األشعة امللونة الناشئة عن حتليل الضوء .٣
 الناتج عن مشاهدة األعمال يالتأثري السيكولوج .٤

 .الفنية امللونة
 

  

  
أن يذكر الطالب خصائص ) ٢٣
 .اللون

  
  :تتلخص خصائص اللون يف املواصفات التالية

 ،أصل اللون وقيمته ودرجة نقائه أو تشبعه .١
 .عاده ونقائهإختالف موجات اللون وأب .٢
 .األصلية والثانوية واحملايدة .٣
 .كنه اللون وتكوينه وتفاعالته .٤
 

  

  
أن يعرف الطالب مفهوم أصل ) ٢٤
 .اللون

  
  :أصل اللون يراد به

إختالف أطوال املوجات الضوئية واليت من خالهلا  .١
 .نتسمى األلوا

 . األلوان الساطعة أو القامتة .٢
 .مدى إختالط اللون بلون حمايد .٣
 .وع اللون الناشئ عن أصل اللونمدى نص .٤
 

  

أن يعرف الطالب مفهوم درجة ) ٢٥
 ).التشبع( النقاء

  : إىل عدرجة النقاء أو التشبع ترج
 .مدى إختالط اللون باأللوان احملايدة .١
 .مدى صالحية اللون لالستخدام  .٢
أن يكون اللون ساخن أو بارد فالباردة متشبعة  .٣

 .والساخنة غري متشبعة
تشبع يعتمد على الشركة املنتجة للون النقاء أو ال .٤

  



 ١٩٣

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

  
أن يذكر الطالب حاالت تشبع ) ٢٦

 .اللون)نقاء (

  
  :تتلخص حاالت تشبع اللون أو نقائه عملياً من خالل

التخفيف باألبيض، التضليل باألسود، احملايدة  .١
 .بالرمادي

ة القامتة، التخفيف بلون معتدل، والتظليل بالدرج .٢
 .احملايدة باألبيض

التضليل بالبنفسجي، التخفيف باألصفر، احملايد  .٣
 .باألخضر

التظليل بدرجة متوسطه، التخفيف باألبيض،  .٤
 .احملايدة بلون حمايد

  

أن مييز الطالب بني مفاهيم ) ٢٧
 اللون، درجة النقاء ةأصل اللون، قيم

 .أو التشبع

  :وضح املراد بالعبارات التالية
 .................................اللونقيمة  .١
 ...................درجة نقاء أو تشبع اللون .٢
 .................................أصل اللون .٣

  

أن يعرف الطالب األلوان ) ٢٨
األساسية يف دائرة اللون حسب 

 .(Chavreul)) شيفريل(نظرية 

 Chavreul))(لشيفريل(األلوان األساسية يف دائرة اللون 
  :هي 

 .األصفر، األمحر، األزرق .١
 .األبيض، األسود، األصفر، األمحر، األزرق .٢
 .ألوان الطيف السبعة .٣
األصفر، األخضر، األزرق، البنفسجي، األمحر،  .٤

 .األبيض، األسود
 

  

أن مييز الطالب بني األلوان ) ٢٩
 .األساسية والثانوية

  :جمموعة األلوان الثانوية هي
 .، األخضرالبنفسجي، الربتقايل .١
البنفسجي املائل إىل األزرق، األخضر املائل  .٢

 .األزرق، الربتقايل املائل إىل األمحر
 .األزرق، األمحر، األصفر .٣
األخضر املائل األصفر، البنفسجي املائل األمحر،  .٤

  .الربتقايل املائل إىل األصفر
 

  



 ١٩٤

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يعرف الطالب مفهوم ) ٣٠
 .لوان املتوافقةاأل

  :األلوان اليت متتع املشاهد عند النظر إليها هي األلوان
 .املتوافقة .١
 .الباردة  .٢
 .الساخنة .٣
 .املتنوعة .٤

  

أن يكون الطالب جمموعة من ) ٣١
األلوان املتوافقة حبسب ارتباطها بكنه 

  .لون واحد
  
 

حدد اموعة املتوافقة املرتبطة بأصل لون واحد من 
  :نية التاليةاموعات اللو

 .برتقايل، أمحر، بنفسجي مائل إىل األمحر .١
 .أخضر، أزرق، أصفر .٢
 .أخضر، أمحر، بنفسجي .٣
 .أصفر، أمحر، أزرق .٤

  

أن يكون الطالب جمموعة مـن      ) ٣٢
األلوان املتوافقـة لأللـوان الفاحتـة       

 .ااورة لألبيض

كون جمموعة من األلوان الفاحتة ااورة لألبيض يف املساحة         
  :ةالتالي

  
 

  

أن يكون الطالب جمموعة من ) ٣٣
األلوان املتوافقة لأللوان الساخنة 

 .ااورة لألسود

  :حدد اموعة الساخنة املتوافقة من جمموعة األلوان التالية
 .برتقايل ، امحر، برتقايل حممر، أسود .١
 .، أبيضبرتقايل حممر، امحر، برتقايل .٢
 .زرق ، أمحر، أسود، أيبنفسج .٣
 .ابيض، بنفسجي، أصفر، أخضر .٤
٥.  

  

أن يكون الطالب جمموعة من ) ٣٤
األلوان املتوافقة بناء على تقابلها على 

 .دائرة اللون

كون جمموعة لونية من األلوان املتوافقة واملتقابلة على دائرة 
  :اللون يف الشكل التايل

  
 

  



 ١٩٥

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يكون الطالب جمموعة من ) ٣٥
 .األلوان املتوافقة من خالل لون سائد

 

كون جمموعة لونية من األلوان املتوافقة من خالل لون سائد 
  :يف الشكل التايل

  
  
  

 

  

أن حيدد الطالب معايري احلكم ) ٣٦
 الناحية على األعمال الزخرفية من

 .اجلمالية

  :معايري احلكم على العمل التشكيلي اجلميل هي 
 .الوحدة، االتزان ،اإليقاع .١
 .اإليقاع، التنوع، التماثل .٢
 .االتزان، التجريد، االنسيابية .٣
 .ةالتناظر، املركزية، الرومانسي .٤
 

  

أن يفرق الطالب بني مفهومي ) ٣٧
 .الوحدة والقيم اجلمالية األخرى

بط أجزاء العمل الفين كان يكون هناك النظام الذي ير
تقارب أو تشابه أو تكرار أو سيادة لعنصر أو خط أو لون 
أو مساحة أو ملمس يف الشكل أو أسلوب يف األداء يراد 

  :به 
 .وحدة  .١
 . إيقاع .٢
 .تناسب .٣
  .تناغم .٤

 

  

أن يفرق الطالب بني مفهوم ) ٣٨
 .االتزان والقيم اجلمالية األخرى

فيها قيم األشياء أو قواها املتضادة احلالة اليت تتكافأ 
  :وتعكس شيء من الراحة النفسية للمشاهد يراد ا

 .االتزان .١
 .اإليقاع .٢
 .التناسب .٣
 .الوحدة .٤
 

  



 ١٩٦

 األهداف
   

غري موافق السؤال 
 موافق

أن يفرق الطالب بني مفهومي ) ٣٩
 .اإليقاع والقيم اجلمالية األخرى

ل متماثـل أو    تكرار الكتل أو املساحات أو الوحدات بشك      
خمتلف متقارب أو متباعد ويكون بني كل منـها مـسافة           

  :تعرف بالفترة يراد به
 .اإليقاع .١
 .االتزان .٢
 .االنسيابية .٣
 .الصرحية .٤
 

  

أن يفرق الطالب بني اإلتزان ) ٤٠
احملوري أو املتماثل وأنواع اإلتزان 

 .األخرى

عندما تتساوى أو تتعادل أو تتماثل العناصـر يف اجلانـب           
  : واأليسر والعلوي والسفلي يكون نوع اإلتزاناألمين
 .حموري .١
 .مركزي .٢
 .مستتر .٣
 .إيهامي .٤
 

  

أن حيدد الطالب نوع االتـزان      ) ٤١
 .يف وحدة زخرفية معطاة

  :حدد نوع االتزان يف الوحدة الزخرفية التايل

  
 .حموري .١
 .مركزي  .٢
 .ومهي  .٣
 .مستتر .٤
 

  

أن يكــون الطالــب وحــدة ) ٤٢
اسـتخدام  زخرفية هندسية إسالمية ب   

 Corel) )كوريــل درو(برنــامج 
Draw) 

 

كوريـل  (كون وحدة هندسية إسالمية من خالل برنـامج         
 (Corel Draw) )درو

  

  

أن يكون الطالـب تـصميما      ) ٤٣
 .زخرفيا قائم على التكرار الدائري

 (Corel Draw) )كوريل درو(

 )كوريـل درو  (كون تصميماً زخرفياً من خالل برنـامج        
(Corel Draw) بواسطة التكرار الدائري على أن ال تزيد

 .سم٢٥أبعاده عن 

  



 ١٩٧

 
 األهداف

   
غري موافق السؤال 

 موافق
أن يكون الطالـب تـصميماً      ) ٤٤

زخرفياً قائم على التكـرار األفقـي       
كوريـل  (بواسطة برنامج  والرأسي

 (Corel Draw) )درو

 

 (Corel Draw) )كوريل درو(بواسطة برنامج  

 هندسية بشكل أفقي وراسي علـى أن         كرر وحدة زخرفية  
ال يزيد جمموع عدد التكرارات عن تسعة وأبعاده ال تزيـد           

  .سم٢٥عن 
 

  

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٤٥
بواسطة  من خالل التأثريات امللمسية

 Corel) )كوريــل درو(برنــامج 
Draw) 

 

كون لوحة زخرفية هندسية  معتمداً على التأثريات امللمسية 
 (Corel Draw) )كوريل درو(طة برنامج بواس

  .سم٢٥على أن ال تزيد أبعاد اللوحة  عن 
 

  

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٤٦
 من خالل جتسيم الوحدة الزخرفيـة 

ــامج  ــل درو(بواســطة برن  )كوري
(Corel Draw) 

 

بواسطة برنامج  كون لوحة زخرفية لوحدة هندسية جمسمة
 (Corel Draw) )كوريل درو(

 بشكل أفقي وراسي على أن ال ةلى ان تتكرر الوحد ع
  .سم٢٥تزيد أبعاد اللوحة عن 

 

  

أن يكون الطالب لوحة زخرفية     ) ٤٧
من خالل التوافق اللـوين بواسـطة       

 Corel) )كوريــل درو(برنــامج 
Draw) 

 

من خالل األلوان املتوافقة كون لوحة زخرفيـة لوحـدة          
سم، بواسطة  ٢٥ مكررة على أن ال تزيد أبعاد اللوحة عن       

 (Corel Draw) )كوريل درو(برنامج 

  
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٨
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א א א א

  
  

  إعداد الباحث
  عبد العزيز بن علي بن فهد احلجيلي 

  
  
  

  إشراف 
  

  أمحد بن عبد الرمحنالغامدي. عبد اللطيف بن حسني فرج                       د. د.   أ
           األستاذ املشارك بقسم التربية الفنيةاألستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس           

   جامعة أم القرى– جامعة أم القرى                           كلية التربية –  كلية التربية 
  
  
  

  الفصل الدراسي الثاين
  هـ١٤٢٧/١٤٢٨

  



 ٢٠٠

 
אאא 

  
:א

  ).، فرجار)ْ ٦٠(مسطرة، قلم رصاص، منقلة، زاوية ( : أدوات رسم هندسي .١
 ) .أكرلك أو جواش، ألوان فلوماستر(ألوان مائية  .٢
 

א א :א
  :................................................................................اسم الطالب
  ....................................................:............................رقم الطالب

  :.......................................القسم:....................................... الكلية
  :...........................................................................املستوى الدراسي
א אא א :א

  .الرجاء التأكد من كتابة البينان السابقة .١
 .اإلجابة تكون على نفس ورقة األسئلة يفضل أن تكون بقلم الرصاص .٢
 . إقراء األسئلة بدقة قبل اإلجابة عليها .٣
 ).١٦-١(اختاري إجابة واحدة فقط ألسئلة االختيار من متعدد وذلك لألسئلة من  .٤
 .تكون بداخل الشكل اهلندسي املعطى) ٢٣-١٧( على األسئلة من اإلجابة .٥
 .يكون بالتحديد على الشكل الزخريف املعطى) ٢٦-٢٤(اإلجابة على األسئلة من  .٦
 .يكون يف املساحة احملددة لكل سؤال) ٣٠-٢٧(اإلجابة على األسئلة من  .٧
 . دقيقة) ١٢٠(زمن اإلجابة على أسئلة االختبار  .٨
)   درجة ٢٠) (٢٦ -١٧(، األسئلة     )درجة١٦)(١٦-١(سئلة من   األ: درجات اإلختبار  .٩

 )درجة٥٠جمموع الدرجات ( درجة ) ١٤) (٢٨ -٢٧(السؤالني 
 
  
  
  

  
  



 ٢٠١

א א א א א מ :א
  :.تنقسم أنواع الزخرفة اإلسالمية إىل ): ١(

  إنسانية،زخرفة. زخرفة آدمية، زخرفة حيوانية، زخرفة كتابية .١
 زخرفة هندسية،زخرفة جتريدية، زخرفة نباتية، زخرفة آدمية،  .٢
 زخرفة نباتية، زخرفة كتابية، زخرفة عربية، زخرفة حيوانية،  .٣
 زخرفة آدمية، زخرفة حيوانية، زخرفة هندسية، زخرفة نباتية، زخرفة كتابية .٤
 

  :حدد الزخرفة اهلندسية اإلسالمية من األشكال التالية): ٢(
  
  
  
  
  
  :احلضارتان اللتان عاصرتا نشأة الفن اإلسالمي مها): ٣(

  .مبصر ومشال أفريقيا واألندلس، والبيزنطية بإيران والعراق)  الساسانية(الفارسية أو  .١
 .بإيران والعراق) الساسانية(البيزنطية مبصر ومشال إفريقيا واألندلس، والفارسية  .٢
 . والقبطية مبصر ومشال أفريقيااليونانية مبنطقة الشام واألردن وفلسطني، .٣
 .الروم مبنطقة الشام ، والقبطية مبصر واألدارسة بشمال أفريقيا .٤

  
يطلق على النوافذ املؤلفة من لوح حجري أو رخامي مفرغ بزخارف هندسية أو نباتيـة أو                ): ٤(

  :كتابية وغالباً ما متأل الفراغات بزجاج ملون 
  .السقاطات .١
 .اهلويات .٢
 .الشمسيات .٣
 .اتالشمعدان .٤

 
  
  

 

)٣( )٢  ( )١( )٤( 



 ٢٠٢

 :عالقة الشكل اهلندسي التايل هي ): ٥(
  .متاس زاوية بضلع .١
 .تراكب ضلع بزاوية .٢
 .متاس زاوية بزاوية .٣
 .تراكب زاوية بزاوية .٤

 
  

 
 
  :يتلخص الفرق بني الشبكية املنتظمة والشبكية الشبه منتظمة يف): ٦(

  .ائية التنظيمالشبكية املنتظمة تتميز بالتنظيم يف وحداا، أما الغري منتظمة فهي عشو .١
أن الشبكية املنتظمة ينشأ تكرارها عن وحدة هندسية واحدة أما الشبكية غري املنتظمة  .٢

 .فينشأ تكرارها عن أكثر من وحدة هندسية
الشبكية املنتظمة تتكرر بناء على وحدة املثلث القائم الزاوية املنتظم يف أضالعه، أما الغري  .٣

 .مة األضالعمنتظمة فتتكرر بناء على وحدات غري منتظ
أن الشبكية املنتظمة تقوم على تكرار أكثر من وحدة هندسية، أما الشبكية شبه املنتظمـة      .٤

 .فتقوم على تكرار وحدة هندسية واحدة
 

 
  :مقدار زاوية ميل الضفائر يف الشكل التايل تساوي): ٧(

  

 
٦٠ ( .١ ْ.(  
٤٥( .٢ ْ.( 
٩٠( .٣ ْ.( 
١٢٠( .٤ ْ.(  

  
 



 ٢٠٣

  :لشكل التايل هي عالقة تراكب أضالع السداسي يف ا): ٨(
  ضلع بضلع  .١
 ضلع بزاوية  .٢
 .زاوية بزاوية .٣
 .زاوية بضلع .٤

 
  

   
  

  
  :األلوان اليت متتع املشاهد عند النظر إليها هي األلوان): ٩(

  .الباردة  .١
 .املتوافقة .٢
 .الساخنة .٣
 .املتنوعة .٤
 

 :معايري احلكم على العمل التشكيلي اجلميل هي): ١٠(
  .اإليقاع، التنوع، التماثل .١
 .التجريد، االنسيابيةاالتزان،  .٢
 .الوحدة، االتزان ،اإليقاع .٣
 .التناظر، املركزية، الرومانسية .٤
 

النظام الذي يربط أجزاء العمل الفين ويكون نتيجة للتقارب أو التشابه أو التكرار أو ): ١١(
 :سيادة لعنصر أو خط أو لون أو مساحة أو ملمس يف الشكل أو أسلوب يف األداء يراد به

  . اإليقاع .١
 .تناسبال .٢
 .التناغم .٣
 .الوحدة  .٤
 



 ٢٠٤

 
عندما تتساوى أو تتعادل أو تتماثل العناصر يف اجلانب األمين واأليسر والعلوي والسفلي             ): ١٢(

 :يكون نوع االتزان
  
 .مركزي .١
 .مستتر .٢
 .إيهامي .٣
 .الوحدة  .٤

 
 :نوع االتزان يف الوحدة الزخرفية التالية): ١٣(

  .حموري .١
 .مركزي  .٢
 .ومهي  .٣
 .مستتر .٤

 
  
  :ن املكونة للوحة السابقة يرجع سبب توافقها اللوين أهنااأللوا): ١٤(

  .متقابلة على دائرة اللون .١
 .ذات لون سائد يف مجيع ألواهنا .٢
 .متجاورة على دائرة اللون .٣
 .مكونة من ألوان رمادية  .٤

 
  :األلوان األساسية املكونة للعمل التايل هي ألوان): ١٥(

  .متقابلة على دائرة اللون .١
 . اللونمتجاورة على دائرة .٢
 .متوافقة نتيجة وجود لون سائد .٣
 .متوافقة لقرا من األبيض .٤

  
  



 ٢٠٥

 
  :نوع اإلتزان يف التكوين التايل ): ١٦(

  .حموري .١
 .مستتر .٢
 .مركزي .٣
 .متماثل .٤

  
  
  :أرسم شبكية مربعة يف املساحة التالية): ١٧(

 
  

            

   
 : أرسم شبكية مثلثة متساوية األضالع يف املساحة التالية): ١٨(

  
 

  
  .كون وحدة هندسية تتميز بتبادهلا مع األرضية عند تكرارها وذلك يف املساحة التالية): ١٩(

  
 
 :أرسم سداسي منتظم داخل الدائرة التالية): ٢٠(

  

  



 ٢٠٦

  :أرسم مثاين منتظم داخل الدائرة التالية): ٢١(

  
 :كون جمموعة من األلوان الفاحتة ااورة لألبيض يف املساحة التالية): ٢٢(

  
  :كون جمموعة لونية من األلوان املتوافقة من خالل لون سائد يف الشكل التايل ):٢٣(

  
  .ة يف اللوحة الزخرفية التاليةحدد الوحدة اهلندسية األساسي): ٢٤(

  

  
  

  .حدد الوحدة اهلندسية األساسية يف اللوحة الزخرفية التالية): ٢٥(

  



 ٢٠٧

الشكل الزخريف التايل قائم على بنائيات احلذف واإلضافة حدد موضعي احلذف واإلضافة ): ٢٦(
  :يف الشكل

  
  

  :كون تصميماً زخريف هندسي من خالل حتقيق التايل): ٢٧(
  .سم ) ١٥(زيد أبعاده عن أن ال ت .١
 .أن يكون التصميم معتمداً على الشبكية املربعة .٢
 .أن تكون ألوانه متوافقة .٣
 .أن يتكون التصميم من خالل اإليهام بالبعد الثالث .٤
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



 ٢٠٨

  :كون تصميماً زخرفياً من خالل حتقيق التايل)٢٨(
  .سم) ١٥(أن يكون التصميم دائري الشكل وقطره ال يزيد عن  .١
 .أن يعتمد التصميم على األلوان املتقابلة على دائرة اللون .٢
 .اإلستفادة من امللمس كقيمة فنية .٣
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 ٢١١

  



 ٢١٢

 



 ٢١٣

  



 ٢١٤

 
  
  



 ٢١٥
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  طالبإعداد ال

  عبد العزيز بن علي بن فهد احلجيلي
  
  إشراف

  أمحد بن عبد الرمحن الغامدي. عبد اللطيف بن حسني فرج                                                                                 د. د.                أ
                                                                   األستاذ املشارك بقسم التربية الفنية            األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس            
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  الفصل الدراسي الثاين
  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨



 ٢٠٣

:א
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا      وبعد

م التربية الفنية من قبل الباحث وذلك بعد عرض مواضيعه على عدد  مت إعداد الربنامج االلكتروين املقترح لتدريس الزخرفة اإلسالمية لطالب قسفانه بتوفيق اهللا 
  :من املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس والتربية الفنية ومت األخذ بآرائهم ومقترحام يف املواضيع املقترحة، ولقد ارتكز تصور إعداده فيما يلي

 دقيقة، ) ٥٠(واقع ثالث حماضرات لكل أسبوع مدة كل حماضرة ىل تسعة لقاءات ملدة ثالث أسابيع بتقسيم دروس الربنامج إ .١
وزع كل لقاء أسبوعي إيل ثالث حماضرات احملاضرتني األوىل تكون عن الزخرفة اإلسالمية من حيث مفهومها ونشأا وتطورها وأسس بنائها وقيمها اجلمالية  .٢

) ١١كوريل درو(لكتروين أسبوع فتتعلق بتوظيف الربنامج اإل احملاضرة الثالثة من كل أما. ومناذج معاصرة لفنانني ودراسات حول توظيف الزخارف اإلسالمية
 .ستفادة منه يف تصميم الزخارف اإلسالمية اهلندسية لبيان كيفية اإل

ريهم مبا مت عرضه يف احملاضرة ستثارة دافعيتهم وشد انتباههم وذلك بتذكطالب ملوضوع الدرس اجلديد وذلك إلأن يسبق العرض متهيد يقوم به الباحث لتهيئة ال .٣
نتباه الطالب  للتمهيد يف كل حماضرة هدفها شد إستفادة من هذا التمهيد يف بناء اخلربات اجلديدة، وقد حددت مدة زمنيةبقة وربطه باحملاضرة احلالية واإلالسا

 .للموضوع احملاضرة
 .وين حىت ميكن تقوميها لكترشرحية تعرض من شرائح الربنامج اإلحتديد األهداف السلوكية لكل  .٤
 .عرض احملتوى املعريف واملهاري لكل شرحية تعرض  .٥
 . صياغة سؤال تقوميي عن كل هدف من أهداف الربنامج لقياس مدى حتقيق اهلدف من خالله  .٦
 .حتديد الزمن الالزم لتحقيق كل هدف من األهداف ، مبا يتناسب مع  حمتوى الشرحية املعروضة .٧
 .ة احملاضرات الثالثة والسادسة والتاسعة، للتعرف على مدى حتقق أهداف الدرس، ولزيادة متكنهم يف اجلوانب املهاريةإعطاء واجب مرتيل بنهاي .٨

  
 



 ٢٠٤

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( )٨,٥٠-٨(األوىل هـ٦/٣/١٤٢٨ السبت مفهومها، أنواعها، نشأا: الزخرفة اإلسالمية
  :حملاضرة األوىلا

א א מאא אא
يتم فيه تعريف الطالب مبا سيتم عرضه يف حيث تشمل التعريف مبفهوم الزخرفة : متهيد   

  .اإلسالمية وأنواعها ونشأا
    

أن يعرف الطالـب مفهـوم الزخرفـة        
  .اإلسالمية لغوياً

  

  :للزخرفة اإلسالميةالتعريف اللغوي أو املفهوم اللغوي 
يراد بالزخرفة يف اللغة تزيني األشياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم، وزخرفه أي زينه وكمل حسنه، والزخـرف                  

  .الذهب والزينة وكمال حسن الشيء

  دقائق) ٣(  أذكر التعريف اللغوي للزخرفة اإلسالمية؟

 تعريف الزخرفة املشتق    بأن يذكر الطال  
   .DECUSة من الكلمة الالتيني

  

  :تعريف الزخرفة
 أي التزيني ويكون العمل الفين يف DECUS) مأخوذة من الكلمة الالتينية (Decoration) كلمة الزخرفة 

  .تكرار يسر الناظرين من خالل اإليقاعات الناشئة عن اخلطوط واملساحات واأللوان

أذكر تعريف الزخرفة املشتق من الكلمة الالتينيـة        
DECUS؟   

  قدقائ) ٣(

أن يعرف الطالب الزخرفـة  اإلسـالمية        
  .اصطالحياً

  

  :التعريف االصطالحي للزخرفة اإلسالمية 
وحدات هندسية جمردة كالسداسي والثماين أو وحدات حمورة عن األشكال النباتية واحليوانية واآلدمية أو كتابية               

ان يف التكوين الواحد أكثر من وحدة وقد جيمع الفن.  تأسيسية تتناسب مع مساحة التكوين  تتكرر حسب نضم
  . من الوحدات السابقة وقد تقتصر على وحدة هندسية أو نباتية أو خطية واحدة

  دقائق) ٣(  أذكر التعريف االصطالحي للزخرفة اإلسالمية؟

 ألنواع اأن يقترح الطالب تصنيف
الزخارف اإلسالمية غري التصنيف 

  .املذكور
  

  :أنواع الزخرفة اإلسالمية
خارف اإلسالمية أنواع منها احليوانية واآلدمية واهلندسية والنباتية الكتابية، والشائع منها اهلندسـية والنباتيـة               الز

  .والكتابية

  دقائق) ٣(  أورد تصنيفاً أخر ألنواع لزخرفة اإلسالمية؟ 



 ٢٠٥

 
  

أن يصوغ الطالب مفهوم الزخرفة النباتية 
  .بعباراته  اخلاصة

  

  :الزخرفة النباتية
ت قوامها وريقات و أغصان وزهور تتباين يف درجة حتويرها وتتشكل وفقاً لنظم إيقاعية مـن اخلطـوط                  تكوينا

  .املنحنية واملتناظرة واملتقابلة واملتضافرة
  

  

  دقائق) ٣(  أذكر تعريف الزخرفة النباتية بعباراتك اخلاصة؟

أن يستخلص الطالب املراد بكلمة 
ارابسك بناء على ما وردت يف عدد من 

  .ملواقع االلكترونيةا
  

  :أرابسك
كلمة ارابسك هلا العديد من املعاين منها الزخارف النباتية الشديدة التحوير اليت تتشكل وفقا لنظم هندسية تتسم                 

  .بالتكرار والتناظر والتقابل، وعند علماء التاريخ يراد ا فنون أقطار الدول اإلسالمية بوجه عام

االلكترونيـة  من خالل اطالعك علـى املواقـع        
  استخلص املراد بكلمة ارابسك؟

  دقائق) ٣(



 ٢٠٦

  
أن يوضح الطالب الفرق بني الزخـارف       
النباتية واهلندسية مـن خـالل الـشكل        

  .املعروض على الطالب

  :الزخارف اهلندسية
الزخارف اهلندسية تكوينات من وحدات هندسية تبىن من خالل عالقات التماس أو التراكب أو التبـادل بـني                  

األرضية أو التضافر وتتكرر وفقاً لنظم تأسيسية تتمثل يف الشبكية البسيطة  أو املركبة أو الدائرية بشكل       الشكل و 
  . يوائم بني الوحدة اهلندسية ومساحة التكوين

من خالل ما سبق عرضة أوضـح الفـرق بـني           
  الزخارف النباتية واهلندسية؟

  دقائق) ٣(

أن حيدد الطالب مـن خـالل الـورق         
مة أو اجلملة التكرارية اليت     الشفاف الكل 

  .يتكون منها الزخرفة الكتابية

  :الزخارف الكتابية
تعتمد على اإلستفادة من احلرف العريب دون االهتمام مبضمونه الكتايب، يف تشكيالت دف إىل إبـراز قيمتـه                  

  . اجلمالية الناشئة عن التكرار والتماثل والتناظر والتوازن
  

  

ف  الكلمة أو اجلملة     حدد من خالل الورق الشفا    
  التكرارية للزخرفة الكتابية التالية؟

  دقائق) ٥(

أن يناقش الطالـب مـع زمالئـه اآلراء         
الثالثة، للكتاب حـول إقتبـاس الفـن        
اإلسالمي  عن الفنون السابقة، يف مدة ال        

  . تزيد عن مخس دقائق

  :نشأة الزخارف اإلسالمية
  :نقسم فيها الكتاب إىل ثالثة أراء إقتباس الفن اإلسالمي عن الفنون السابقة إ

  .أن الفن اإلسالمي نشأ يف ضوء التعاليم اإلسالمية وكانت تعاليم الدين اإلسالم هي املشكلة هلذا الفن: األول
أن اإلقتباس سنة من سنن احلضارات فكما أن الفن اإلسالمي أثر على عدد من احلضارات فهـو تـأثر                   : الثاين  

  .ة والبيزنطية بالفنون السابقة الساساني
أن نسبة اإلقتباس عن الفنون السابقة ضئيلة وال تشكل نسبة مع ما أبدعه الفنان املـسلم مـن أعمـال                    : الثالث

رجح أحد اآلراء الثالثة من خالل مناقشتك مـع         
زمالئك ما يذهب إليه الكتاب حول مدى اقتباس        

  الفن اإلسالمي عن الفنون السابقة؟

  دقائق) ٥(



 ٢٠٧

  .زخرفيه
  

  
  

ينشئ الطالب وحدة هندسـية، مـن       أن  
خالل أحد األرقام املتكـررة يف املربـع        
 . الفيدي، يف مدة ال تزيد عن العشر دقائق

  :املربع الفيدي
من الزاوية العلوية اليمىن للمربع ) ١(يبدأ الرقم ) ٩-١(مربع مرقمة من ) ٨١(هو عبارة عن مربع مقسم إىل 

أفقي وراسي وبقية األعداد يف املربع هي حاصل ضرب األرقام بشكّل ) ٩(وتتسلسل األعداد تصاعديا حىت 
+ ٥(يكون الرقم يف املربع املقابل هلما هو ) ٤٥ = ٩ × ٥: (، مثال ذلك)٩-١(الرأسية واألفقية املتسلسلة من 

) ٣(واستفاد الفنانون من هذا املربع يف تكوين أشكال هندسية ناشئة عن الرقم املتكرر مثال ذلك رقم ) ٩= ٤
  ). ٤( ما هو مبني يف الشكل ك

  

كون وحدة هندسية من خـالل أحـد األرقـام          
  املتكررة يف املربع الفيدي؟

  دقائق) ٧(

  حبمد اهللا متت احملاضرة األوىل 



 ٢٠٨

א מ א  א א א א

 هدقيق) ٥٠( )٩,٥٠-٩(الثانية هـ٦/٣/١٤٢٨ السبت تطور الزخرفة اإلسالمية
  :احملاضرة الثانية

א א מאא אא
ويعرض فيه الباحث ما سيتم عرضه عن مراحل تطور الفنون اإلسالمية وذلك من خالل : متهيد   

  . عدد من النماذج على مر العصور اإلسالمية 
    

أن يتذكر الطالـب احلـضارتني اللـتني        
  . عاصرتا نشأة الفن اإلسالمي

  : احل تطور الزخرفة اإلسالميةمر
فتح املسلمون إيران والعراق اليت كانت ا احلضارة الفارسية ، والبيزنطية واليت كانت مبصر ومشـال إفريقيـا                  

حيث كانت مبثابة اإلطارات لغريها مـن       . واألندلس، ومل يكن لتلك احلضارتني متيز يف جمال الزخارف اهلندسية         
  .الزخارف

  

  
  

  :ان عاصرتا نشأة الفن اإلسالمي مهااحلضارتان اللت
ــا  .٥ ــال إفريقي ــصر ومش ــة مب البيزنطي

) الـساسانية (واألندلس، والفارسـية    
 .بإيران والعراق

مبصر ومشـال   )  الساسانية(الفارسية أو    .٦
أفريقيا واألندلس، والبيزنطية بـإيران     

 .والعراق
ــشام واألردن   .٧ ــة ال ــة مبنطق اليوناني

وفلسطني، والقبطيـة مبـصر ومشـال       
 .قياأفري

الروم مبنطقة الشام ، والقبطية مبـصر واألدارسـة         
  .بشمال أفريقيا

  دقائق) ٣(

أن حيدد الطالب الفن األكثر تأثريا علـى        
الفن اإلسالمي يف القرن األول اهلجـري       

  .من العهد األموي

  :العصر األموي 
ذي كـان بـإيران والعـراق،       تأثر الفن اإلسالمي يف القرن األول اهلجري من العهد األموي بالفن الساساين ال            

  .والبيزنطي الذي كان بالشام ومصر ومشال إفريقيا، إال أن الفن البيزنطي كان األكثر تأثريا

أذكر احلضارة األكثر تأثرياً على الفن اإلسالمي يف        
  العصر األموي؟

  دقائق) ٣(



 ٢٠٩

  
أن يصوغ الطالب بعباراته املراد بكلمـة       
اخلط املنكسر كنموذج عـرف يف الفـن        

  .سالمياإل

  :من النماذج اهلندسية اليت عرفت يف العصر األموي وكانت عند البيزنطيني ثالث أشكال هندسية هي
هو خطوط تعتمد على الشبكية املربع املائلة تنبع من وحدة الصليب املعكوف ووجد : اخلط املنكسر .٤

  ) ٩٥: م١٩٧٠شافعي، (هذا الشكل يف نقش جصىي عثر عليه يف الفسطاط 
  

  

ك اخلاصة أذكر املراد بـاخلط املنكـسر يف         بعبارات
  الزخرفة اإلسالمية؟

  دقائق) ٣(

أن مييز الطالب من خالل الرسم الفـرق        
  .بني شكل اجلدائل واخلط املنكسر

.هي خطوط هندسية مضفرة ومن اآلثار املعمارية األموية اليت وجدت ا قصر خربة املفجر: اجلدائل .٥

  

من حيث التصميم   حدد الفرق بني الشكلني التالني      
  الزخريف هلما؟

  دقائق) ٣(

أن يفرق الطالب بـني شـكل املـضلع         
املنتظم، واألشكال اهلندسية األخرى ، يف      

  .دقائق) ٣(مدة ال تتجاوز 

 : املضلعات املنتظمة .٦
هي أشكال قائمة على تقسيم الدائرة إىل مسافات متساوية، وتعد من الناحية اهلندسية أكثر تطوراً عن 

 .كسر والضفائر سابقة الذكر، ولقد وجدت هذه األشكال يف اجلامع األموياخلط املت

اذكر الفرق بني املضلع املنتظم واجلدائل بعباراتك       
  اخلاصة؟

  دقائق) ٣(



 ٢١٠

  
   

  

  دقائق) ٣(  

أن حيدد الطالب الفن األكثر تأثرياً علـى        
الفـن اإلســالمي يف العـصر العباســي   

  .الساساين أم البيزنطي
  

 :يالعصر العباس
قامت الدولة العباسية بالعراق، اليت كانت خاضعة للدولة الساسانية قبل اإلسالم، وبذلك أصبح الفن الساساين               
املؤثر القوي على الفن اإلسالمي، وأصبح الفن اإلسالمي تارة خيضع للمؤثرات البيزنطية وأخري للساسانية حىت               

  .مي وأصبح يطلق عليه االاربسكهـ وبذلك اكتمل  الفن اإلسال٢٢١أسست مدينة سامراء سنة 
  

أذكر الفن األكثر تأثرياً على الفـن اإلسـالمي يف          
  ؟.)الساساين أم البيزنطي(العصر العباسي 

  دقائق) ٣(

أن ينشئ الطالب مصفوفة زخرفية بعـد       
اطالعه على التشكيالت اهلندسية البارزة     
والغائرة يف العصر العباسي، خالل الورقة      

واملقدمة للطالب، يف   املقسمة اىل مربعات    
  .مدة ال تتجاوز العشر دقائق

ومن ابرز الزخارف اهلندسية يف العصر العباسي الزخارف القائمة على التشكيل باألجور، حيث تستغل وحدة 
وهلذه التشكيالت البارزة ) ْ ٤٥(األجور لعمل تشكيالت بارزة وغائرة يف مصفوفات مائلة بزاوية ميل قدرها 

الية ناشئة عن التشكيالت الزخرفية اهلندسية ونفعية ناشئة عن الظالل اليت تغطي جدران والغائرة قيمة مج
  ) شكل.(البناء

  

بعد اطالعك على التشكيالت اهلندسـية البـارزة        
والغائرة يف العصر العباسي، كون مصفوفة زخرفية       

  سم ؟١٠×١٠(يف مساحة قدرها 

  دقائق) ٦(



 ٢١١

  
أن يصنف  الطالب الزخارف اهلندسـية       

ملنفذة يف بواطن العقود عـن الزخـارف        ا
اهلندسية األخرى، مـن حيـث مالئمـة        
الشكل الزخريف ملساحة باطن العقد، مـن    
خالل جمموعة من الزخـارف املعروضـة       

  . على الطالب

من العناصر اهلندسية يف العصر العباسي بالقاهرة ما وجد يف جامع امحد بن طولون وهي زخارف هندسية زخرفت 
  .ود املسجد وتتميز هذه الزخارف جبمال تصميمها ومالئمتها للمساحة املنفذة عليهاا بواطن عق

  

اختر الزخرفة اهلندسية املالئمة ملساحة باطن العقد       
  من الزخارف اهلندسية التالية؟

  دقائق) ٣(

أن مييز الطالب بـني الزخرفـة املناسـبة         
للشمسيات من خالل عدد من األشكال      

  . الطالبالزخرفية املعروضة على

هي عبارة عن نوافذ مؤلفة من لوح حجري أو رخامي مفرغ بزخارف هندسية أو نباتية أو كتابية، : الشمسيات
كنموذج من الزخارف اهلندسية اليت وجدت جبامع امحد بن طولون يف . وغالباً ما متأل الفراغات بزجاج ملون

  .املزججة موجودة يف املسجد األمويالعصر العباسي بالقاهرة وهي وأول هذه الشمسيات الرخامية 
  

  

حدد الزخرفة املالئمة للنوافذ الشمسية الرخامية أو       
  ؟.احلجرية  من الزخارف اهلندسية التالية

  دقائق) ٣(



 ٢١٢

أن يعدد الطالب احملاريب الثالثـة الـيت        
 .متيزت جبمال زخارفها يف العصر الفاطمي

  : العصر الفاطمي
ور اإلسالمية ثراًء ولقد انعكس ذلك على الفنون الزخرفية اإلسالمية اليت يعد العصر الفاطمي من أعظم العص

ومن أقدم تلك التحف اخلشبية اليت مجلت بالزخارف . كانت أكثر اتقانا ونضجا من مثيالا يف العصر العباسي
سة والثالث حمراب والثاين جبامع السيدة نفي) م٥١٩(اهلندسية ثالثة حماريب األول باجلامع األزهر الذي انشأ عام 

  . السيدة رقية وقوام زخارفه وحدات هندسية تشغلها زخارف نباتية وحييط باحملراب كتابة كوفية مورقة

  

أذكر اجلوامع الفاطمية الثالثة اليت متيزت جبمـال        
  زخارفها اهلندسية؟

  دقائق) ٣(

أن حيـدد الطالــب الوحــدة اهلندســية  
 املشتركة بني حمراب السيدة رقية وتابوت     

اإلمام الشافعي وذلك من خالل الشكلني      
املعروضني على الطالب بواسطة الـورق      

  .الشفاف

  :العصر األيويب
تعد الفنون الزخرفية يف العصر األيويب فترة انتقالية بني العصر الفاطمي احمللي والطراز اإلسالمي العام الذي مجع                 

النماذج اليت نالت نصيبا من الزخرفة اهلندسـية يف         عناصره من خمتلف األقطار اليت خضعت للدولة األيوبية ومن          
بتجديـده،  ) م١١٧٨هـ٥٧٤(هذا العصر تابوت اإلمام الشافعي اخلشيب والذي قام صالح الدين األيويب عام             

  .وعناصر زخارفه وحدات سداسية جممعة حمشوة بزخارف نباتية
  

حدد الوحدة الزخرفية اهلندسية املـشتركة بـني        
 وتابوت اإلمام الشافعي وذلك     حمراب السيدة رقية  

  من خالل األشكال اهلندسية التالية؟

  دقائق) ٥(



 ٢١٣

  
أن يصنف الوحدات النجمية يف الـشكل       
املعروض على الطالب بناء علـى عـدد        

  .أضالعه

  :العصر اململوكي
ذلك باب  ومن  .كان حكام الدولة اململوكية من حميب الفنون وانعكس ذلك على أزيائهم ومبانيهم الدينية واملدنية             

مبدرسة السلطان املؤيد الذي نقل من مدرسة السلطان حسن واملتميز بزخارفه النجمية ذات الثمانية عشر ضلعاً                
  .واالثىن عشر ضلعا واملشغولة بزخارف نباتية

  

  

  دقائق) ٥(  صنف الوحدات النجمية بناء على عدد أضالعها؟

أن يقيم الطالب عـدد مـن األشـكال         
 العـصر اململـوكي     اهلندسية املعروضة يف  

 .مقارنة بالعصر األموي من حيث مستواها

 مدى اإلبداعي الذي بلغته الفنون اهلندسية مبختلف العصور اإلسالمية، وذلك حمن خالل العرض السابق يتض
يؤكد أنه حىت وإن اقتبس الفنان املسلم يف أوائل العهد اإلسالمي، إال أنه متكّن من إبداع أشكال هندسية  تفرد 

ا عن غريها من فنون احلضارات األخرى.  

قارن بني الشكلني التـاليني مـن حيـث جـودة          
  تصميمها؟ 

احد األشكال  ،املقارنة تكون بني الشكل السابق      (( 
  )الزخرفية اهلندسية يف العصر األموي

  دقائق) ٤(

  حبمد اهللا متت احملاضرة الثانية



 ٢١٤

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( )١٠,٥٠-١٠(الثالثة هـ٦/٣/١٤٢٨ السبت تشغيله ومكونات شاشة عمل الربنامج) ١١كوريل درو(الربنامج اإللكتروين 
  :احملاضرة الثالثة

א מ א א  א א
امج تصميمي للزخرفة اإلسالمية كربن) ١١كوريل درو(وفيه يعرف الطالب مبا سيتم عرضه عن الربنامج االلكتروين : متهيد 

 .اهلندسية حيث يعرض كيفية تشغيله ومكوناته وأدوات رسم املضلعات وأدوات تعبئة الزخارف اهلندسية
  

 ملا واإلعالنات والبطاقاتالزخارف اإلسالمية اليت ميكن ممن خالهلا تصميم املتميزة  من برامج التصميم  ) درو لكوري( برنامج   تربيع 
 باسـتخدام    .دوات تصميم سهلة االستخدام تتكون من العديد من الرسوم  واحلروف والرموز اليت حتتويها مكتبتـه               حيتويه من أ  

   الربنامجاستخدام كافة أدواتمتكن املصمم من  إعداد تصميمات بسيطة أو معقدة إذابسهولة ويسر ميكِّن )  درولكوري(برنامج 
 

 دقائق) ٥( 

 أن يستخدم الطالب قوائم الـشاشة     
، ١١الترحيبية لربنامج كوريـل درو      

 % .٨٠وبدقة ال تقل عن 

)١١(

عرض الالئحة الرئيسية مث من قائمة الربامج اختر تشغيل تأسفل شاشة سطح املكتب ب يف شريط املهام  "ابدأ"زر عند النقر على 
 :فتظهر شاشة الترحيب التالية (CorelDraw 11)برنامج 

  

 CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (الشاشة الترحيبية لربنامج 

وضح كيفية إستخدام قوائم الشاشة     
). ١١كوريل درو   (الترحيبية لربنامج   

 ؟

 دقائق) ٥(

أن يذكر  الطالب وظـائف شاشـة
  بعباراتـه    ١١برنامج كوريـل درو   

أذكر وظائف شاشة برنامج كوريـل      )١١(
 ؟. بعباراتك اخلاص١١درو

 دقائق) ٥(

 قوالب جاهزة

 فتح ملف جديد

 ما اجلديد دروس تعليمية

 البحث يف امللفات

 فتح أخر ملف



 ٢١٥

يف تصميم الرسوم الزخرفية وفيما يلي إيـضاح خمتـصر           قبل البدء    ) درو لكوري(مكونات شاشة برنامج    التعرف على   من املهم    .اخلاصة 
  :حملتويات الشاشة 

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (مكونات شاشة برنامج 

 
 وحـدة   أن يتعود الطالب على رسم    

هندسية مضلعة باستخدام أداة املضلع     
بدقة تامة ،ويف مدة ال تتجاوز اخلمس       

 .دقائق

א :א
تعتمد الزخرفة اإلسالمية اهلندسية على املضلعات الثالثية وما ينبثق عنها كالسداسي واالثىن عشر ضلع واألربعة عشر ضـلع ،                   

ثىن عشر واألربعة وعشرين ضلع وما يلحق ما من مـضلعات، وتـوفر أداة              واملضلعات الرباعية وما يشتق عنها كالثماين واال      
  :املضلع رسم هذه األشكال بطريقة ميسرة وفيما يلي إيضاح لكيفية تشكيل املضلعات من خالهلا

  

  :  من رسم الشكل السباعي التايل متكن أداة املضلع 
  

أرسم وحدة مثانيـة باسـتخدام أداة       
املضلع بدقة تامة ويف مدة ال تتجاوز       

 .ئقاخلمس دقا

 دقائق) ٥(

 شريط اخلصائص األدوات القياسية شريط العنوان

 شريط احلالة

 شريط األدوات

 املسطرة صفحة الرسم

 شريط التمرير

 قوائم األدوات

 لوحة األلوان

 صفحات العمل



 ٢١٦

  
كما ميكن حتويره إىل جنمة سباعية بالضغط على النقطة الواقعة يف منتصف الضلع احمليط باملضلع للحصول على جنمة كالشكل 

  :التايل
  

  
ضلع والزر السفلي لتقليل عدد أضالع وميكن من خالل شريط اخلصائص بعد الضغط على السهم العلوي لزيادة عدد رؤوس امل

  .املضلع كما يف الشكل التايل 
  

 
أن حيدد الطالب الوحدة الثمانية بلون      
خمتلف وذلك باستخدام أداة احلدود،     

 .ويف مدة ال تزيد عن اخلمس دقائق

  أداة احلدود    
صمم من اختيار مساكة اخلط ولونه ويكون ذلك من خالل شريط اخلصائص أو من خالل أداة احلدود وذلـك بالـضغط                    متكن امل 

  : التحكم املوضحة يف الشكل التايلرعليها حيث تظهر أزاري
 

حدد الوحدة الثمانية بلون خمتلـف،      
ذلك باستخدام أداة احلدود، يف مدة      و

 ؟.ال تزيد عن اخلمس دقائق

 دقائق) ٥(



 ٢١٧

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري ( التحكم يف أداة احلدود بربنامج رأزاري

 
أن يقوم الطالب بتعبئة وحدة املربـع       
بلون واحد من خالل أداة التعبئـة يف     

 .مدة ال تزيد عن مخس دقائق

   أداة التعبئة
والتعبئة أما أن تكون بواسطة لون واحد أو عدة ألوان متدرجة أو والنصوص املكتوبة األشكال املغلقة مع أداة التعبئة تعمل 

صول إليها ميكن الوواليت ) درو لكوري(منفصلة أو من خالل التعبئة بالصور أو من خالل النقوش والنماذج املتوفرة ضمن مكتبة 
  ..على الشكل املرسومتنفيذها  مث  املطلوبةتلتحدد اخليارامن خالل أزرار ومربعات حوار 

  

  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (أزارير التحكم يف أداة التعبئة بربنامج 

أشغل وحدة املربـع بلـون واحـد        
بواسطة أداة التعبئة يف مدة ال تزيـد        

 .عن مخس دقائق

 دقائق) ٥(



 ٢١٨

ل الطالب وحدة املربع بلـون      أن يشغ 
متدرج بواسطة أداة التعبئة املتدرجـة      

 .يف مدة ال تزيد عن مخس دقائق

  .ملرسوم باللون املختار يف اجلانب األمين من الشاشة ميكن من خالله تعبئة الشكل ا :زر التعبئة بلون واحد

  . حيث ميكن املصمم من تعبئة الشكل املرسوم من خالل األلوان املتدرجة: زر التعبئة املتدرج

 

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (افذة خيارات التعبئة املتدرجة بربنامج ن

 

 اشغل وحدة املربع بلـون متـدرج       
بواسطة أداة التعبئة املتدرجة يف مدة      

 .ال تزيد عن مخس دقائق

 دقائق) ٥(

أن يشغل الطالب وحدة الـسداسي      
بنقوش ملونه بواسـطة أداة التعبئـة       
 بالنقوش يف مدة ال تزيد عـن مخـس        

 .دقائق

   زر التعبئة بالنقوش 
و كافـة   التعبئة بنقش من لونني أ    :وميكن من خالله تلوين املساحة احملددة للرسم بنقوش متنوعة تنحصر يف الثالث خيارات التالية               

  :األلوان أو التعبئة بصور نقطية، كما متكن هذه النافذة التحكم حبجم النقوش وموضعها وزواياها وذلك من خالل النافذة التالية
  
  

اشغل وحدة السداسي بنقوش ملونه     
 يف مدة   بواسطة أداة التعبئة بالنقوش   

 .ال تزيد عن مخس دقائق

 دقائق) ٥(



 ٢١٩

  
  (CorelDraw 11) )١١درو  لكوري (نافذة خيارات التحكم يف النقوش بربنامج 

 
أن يشغل الطالـب وحـدة املثلـث        
مبالمس ملونه بواسـطة أداة التعبئـة       
باملالمس  يف مدة ال تزيد عن مخـس         

 .دقائق

  .  وميكن املصمم من اختيار النموذج من خالل مكتبة النماذج والتحكم يف تفاصيله ولونهزر التعبئة بنماذج أو مالمس 
  

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (بربنامج ) املالمس(نافذة اختيار مناذج 

 

اشغل وحدة املثلث مبالمس ملونـه      
بواسطة أداة التعبئة باملالمس  يف مدة       

 .ن مخس دقائقال تزيد ع

 دقائق) ٥(

واجب مرتيل موعد تقدميه السبت 
  هـ١٢/٣/١٤٢٨املوافق 

  :كون التايل ) كوريل درو (بواسطة برنامج 
 .أرسم مضلع مثاين إطاره أمحر اللون  .١
 .أرسم مربع واشغله بلون متدرج من البنفسجي واألصفر .٢



 ٢٢٠

  .كون وحدة سداسية واشغلها مبلمس ملون .٣
 

  
  رة الثالثةحبمد اهللا متت احملاض

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( )٨,٥٠-٨(األوىل هـ١٢/٣/١٤٢٨ السبت النظم التأسيسية والبنائية للزخرفة اإلسالمية اهلندسية
  احملاضرة الرابعة

א א מ א א  א א
بقا والتذكري مبفهوم الزخرفة ونشأا وتطورها كما يوجز ما سيتم عرضه عن النظم التأسيسية مراجعة ما مت عرضه سا: متهيد 

 .للزخرفة اهلندسية وعالقاا البنائية من متاس وتراكب وحذف وإضافة وتضافر يف الوحدات اهلندسية
 دقائق) ٣( 

أن يعدد الطالـب أنـواع الـشبكية        
 .اهلندسية املنتظمة

دسية تنقسم إىل نوعني منتظمة وشبه منتظمة، أما املنتظمة فتشمل الشبكية املربعة واملثلثة والسداسية أي النظم التأسيسية اهلن
القائمة على تكرار وحدة هندسية واحدة ، أما الغري منتظمة فهي ما تكونت من خالل اجلمع بني أكثر من وحدة هندسية وقد 

   .تكون هذه الوحدات ثنائية أو ثالثية أو أكثر من ذلك
 

عدد أنواع الـشبكية اهلندسـية      
 املنتظمة ؟

 دقيقتني



 ٢٢١

  
 

أن يكون الطالـب شـبكية مربعـة        
متساوية األبعاد وذلـك يف مـساحة       

 .سم ٥×٥أبعادها 

رأسـية واألفقيـة    تقسم أضالعه إىل نقاط متساوية مث توصل احملاور ال        )  ْ ٩٠(الشبكية املربعة تتكون من خالل مربع قائم الزاوية         
  .وبذلك يتم احلصول على الشبكية املربعة

  

 
 )١٣( شكل 

كون شبكية مربعة متساوية األبعاد     
ــا   ــساحة أبعاده ــك يف م وذل

 سم ؟٥×٥

 دقيقتني

أن يكون الطالـب شـبكية مثلثـة        
متساوية األضالع وذلك يف مـساحة      

  .سم ٥×٥أبعادها 

ل رسم خط أفقي يقسم بشكل متساوي ومن كل نقطة يرسم خطان الشبكية املثلثة املتساوية األضالع تتكون من خال
مث توصل خطوط أفقية عند كل نقطة تقاطع وبذلك يتم احلصول على ) ْ ١٢٠(والثانية ) ْ ٦٠(بزاوية ميل األوىل قدرها 

 .الشبكية املثلثة املتساوية األضالع

كون  شـبكية مثلثـة متـساوية        
 أبعادها  األضالع وذلك يف مساحة   

  سم ؟٥×٥

 دقائق) ٣(

 أسيسية للزخارف اإلسالميةالنظم الت

 لينة أو منحنية هندسية

منتظمةشبهمنتظمة

 الشبكية السداسية الشبكية املثلثة الشبكية املربعة



 ٢٢٢

 
 )١٤( شكل رقم 

أن يكون الطالب شـبكية سداسـية       
 .سم ٥×٥وذلك يف مساحة أبعادها 

الشبكية السداسية ميكن احلصول عليها بناء على الشبكية املثلثة املتساوية اإلضالع، وذلك من خالل التقاء ستة مثلثات 
  .حول نقطة مركزية

  
 

كون شبكية سداسية وذلـك يف      
 .سم ٥×٥مساحة أبعادها 

 دقائق) ٣(

أن يكون الطالب شبكية مركبة مـن       
خالل وحـديت املثلـث املتـساوي       
األضالع واملربع واليت طول ضلع كل      

يف املساحة املقدمة   ) سم١(وحدة منها   
 .للطالب

واملثلث املتـساوي  الشبكية اهلندسية شبه املنتظمة هي الشبكية الناشئة عن أكثر من وحدة هندسية ومنها الثنائية املكونة من املربع    
  .األضالع على سبيل املثال، أو الثالثية واملكونة من املربع واملثلث املتساوي األضالع والسداسي

 

 

كون شبكية مركبة مـن خـالل       
وحديت املثلث املتساوي األضالع    
واملربع واليت طول ضـلع كـل       

يف املـساحة   ) سم١(وحدة منها   
 .التاليه

 دقائق) ٤(

( ام التأسيـسي  أن حيدد الطالب النظ   
للزخرفة النباتيـة   ) اخلطوط التأسيسية 

من خالل عدد من النظم التأسيـسية       
 ..املعروضة عليه

  :النظم التأسيسية اللينة
هي جمموعة من اخلطوط املنحنية والدائرية اليت يعتمد عليها املصمم يف توزيع العناصر النباتية من أغصان ووريقات وزهور ويكون                   

  .وين جيد من خالل املوائمة بني مساحة التكوين وعناصره مبا حيقق القيم اجلمالية يف الزخرفة النباتيةهدفها الوصول إيل تك
  

اختر زخرفة نباتية مث بني نظامهـا       
 التأسيسية؟

 دقيقتني



 ٢٢٣

  
 

أن يذكر الطالـب أسـلويب إنـشاء        
الوحدة الزخرفية اهلندسـية يف الفـن       

 .اإلسالمي

سالمي يعتمد على أسلوبني، األول قائم على إنشاء الوحدة الزخرفية من خالل جتميع الوحدات      بناء الزخارف اهلندسية يف الفن اإل     
كاملثلث املتساوي األضالع والسداسي واملربع وغريها من الوحدات، من خالل عدد من العالقات البنائية كالتمـاس                -اهلندسية  

أما األسلوب الثاين فيعتمـد     . داث أشكال جديدة ومتنوعة   والتراكب والتضافر واحلذف واإلضافة، ومن فوائد هذه العالقات إح        
  .على تقسيم الوحدة اهلندسية لينشأ بذلك الشكل الزخريف ، وفيما يأيت بيان لألسلوبني

  

 
 

أذكر أسـلويب إنـشاء الوحـدة       
ــن  ــية يف الف ــة اهلندس الزخرفي

 اإلسالمي ؟

 دقيقتني

أن يعرف الطالب املراد بكلمة نقطـة       
 ..شكال اهلندسيةالتماس يف األ

التماس ويراد ا التقاء وحدة هندسـية       : بناء الوحدة اهلندسية الزخرفية من خالل األسلوب األول ويشمل أربع عالقات األوىل             
  :مع أخرى يف نقطة تسمى نقطة التماس دف إحداث أشكال هندسية جديدة وهلا الثالث حاالت التالية 

 

عرف املراد بنقطـة التمـاس يف       
 ال اهلندسية الزخرفية؟األشك

 دقيقتني

أن يوضح الطالب نقطة متاس الزاوية      
بالزاوية يف الشكل اهلندسي املعروض     

 :متاس زاوية بزاوية  .١
  

حدد نقطة متاس الزاوية بالزاوية يف 
 الشكل اهلندسي التايل ؟

 دقيقتني



 ٢٢٤

   .على الطالب

 
أن يوضح الطالب نقطة متاس الزاوية      

 املعروض  بالضلع يف الشكل اهلندسي   
 .على الطالب

  متاس زاوية بضلع  .٢

 

حدد نقطة متاس الزاوية بالضلع يف      
 الشكل اهلندسي التايل؟

 دقيقتني

أن مييز الطالب الشكل الذي يتمـاس       
فيه ضلع الشكل اهلندسـي بالـضلع       
اآلخر من بني عدد مـن األشـكال        

 .اهلندسية املتماسة

  
 متاس ضلع بضلع  .٣

 

 

حدد الشكل الذي يتمـاس فيـه       
لع الشكل اهلندسـي بالـضلع      ض

اآلخر من األشكال اهلندسية التالية     
 ؟

 دقيقتني

أن يعرف الطالب املراد بالتراكب يف      
 .األشكال اهلندسية الزخرفية

  
يراد به إخفاء الشكل اهلندسي جزء من الشكل اآلخر، وهو على نوعني إخفاء معتم وشفاف، ومـن مميزامـا                   : التراكب: ثانياً

   :ةال جديدة وله عدد من احلاالت التاليإحداث أشك
 

عرف املراد بالتراكب يف األشكال     
اهلندســية الزخرفيــة بعباراتــك 

 اخلاصة ؟

 دقائق) ٣(

 دقيقتنيحدد نقطة تراكب الزاوية بالزاوية      :تراكب زاوية بزاوية .١أن يشري الطالب اىل نقطـة تراكـب        



 ٢٢٥

الزاوية بالزاوية األخرى يف الـشكل      
 .الزخريف املعروض

 

ى يف الشكل الزخريف التايل     األخر
 ؟

أن يكتشف الطالب نوعية التراكـب      
 .يف الشكل اهلندسي املعروض

  :تراكب ضلع بضلع  .٢
  

 

حدد نوعية التراكب يف الـشكل      
  اهلندسي الزخريف التايل؟

 دقائق) ٣(

أن يكتشف الطالب أثر زيادة نـسبة       
القرب أو البعد عن مركز املضلع على       

. ركزية الناشئة بداخله  النجمة املةهيئ

ينشأ عن زيادة النسبة يف القرب أو البعد عن املركز أو عدد األضالع املتراكبة، تنوعا يف الشكل الزخريف اهلندسي الناتج وميكن                     
 :مالحظة الفرق يف تغري هيئة الوحدة السداسية مبركز املضلع اإلثىن عشري يف احلاالت التالية 

 

ليـة  رتب األشكال اهلندسـية التا    
تصاعديا بناء على هيئة النجمـة      

 املركزية ؟ 

 دقائق) ٤(

 : عشر ضلع  تراكب ملضلعني من املضلع ذو اإلثىن .١ 

 

  

  .تراكب ملضلعني ونصف من املضلع ذو اإلثىن عشر ضلع  .٢ 
 

  



 ٢٢٦

 
ز املـضلع   تراكب لثالثة مضلعات من املضلع ذو اإلثىن عشر ضلع وميكن مالحظة الفرق يف تغري هيئة السداسي مبرك                 .٣ 

  .اإلثىن عشري

 

  

أن يعرف الطالب تبـادل الـشكل       
واألرضــية يف األشــكال الزخرفيــة 

 ..اهلندسية

وهو أن تكون املساحة متعادلة يف شكلها ونسبتها وهيئتها مع األرضية ويتحقق ذلك من خالل حـذف                 : تبادل الشكل واألرضية  
  :خرى مثال ذلك األشكال التاليةجزء من املساحة اهلندسية  وإضافته إىل املساحة األ

 

عرف تبادل الشكل واألرضية يف     
 األشكال الزخرفية اهلندسية ؟

 دقيقتني

أن يكتشف الطالب الوحدة اهلندسية     
احملذوفة واملضافة يف الشكل املعروض     

 .يف مدة ال تزيد عن مخس دقائق

 . خالل وحدة املثلث القائم الزاوية واحلذف واإلضافة من) ْ ٤٥(تبادل الشكل واألرضية ملربع مائل بزاوية 
  

 

حدد الوحدة اهلندسية احملذوفـة     
 :واملضافة يف الشكل التايل 

 دقائق) ٣(

أن يكتشف الطالب القوس احملذوفـة      
واملضافة يف الشكل املعروض يف مـدة       

  .ال تزيد عن مخس دقائق

 األضالع يتكرر بناء علـى الـشبكية املثلثـة          يساوتبادل الشكل مع األرضية من خالل اخلط املنحين وأساس الوحدة مثلث مت           
  .املتساوية األضالع

حدد القوس احملذوفة واملضاف يف     
 الشكل التايل؟ 

 دقيقتني



 ٢٢٧

 

  
 

أن يعرف الطالب التضافر يف األشكال      
 .اهلندسية الزخرفية

 ليخفـي احـد     -)  ْ ٩٠(أو  )  ْ ٦٠(أو  )  ْ ٤٥( قدرها   –التضافر يف ابسط أشكاله أن يتوازى خطني مث يتقاطعان بزاوية           
اخلطني اآلخر وقد تكون اخلطوط املتضافرة مبثابة اإلطار لغريه من األشكال الزخرفية أو يزيد من  ثراء الشكل الزخـريف                    

 .  اهلندسي 

عــرف التــضافر يف األشــكال 
 اهلندسية الزخرفية ؟

 دقيقتني

  حبمد اهللا متت احملاضرة الرابعة

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( ) ٩,٥٠-٩(الثانية هـ١٢/٣/١٤٢٨ السبت بناء الزخارف اإلسالمية من خالل تقسيم حميط الدائرة
   اخلامسةاحملاضرة

א א מאא אא
        
شكال اهلندسية والذي يعتمد على تقسيم حميط الدائرة سواء وفيه يوضح ما سيتم عرضه من حيث األسلوب الثاين لبناء األ: متهيد 

 .لألشكال البسيطة أو الزخرفية 
 دقيقتني 

أن يذكر الطالـب أسـلوبني بنـاء        
 ..األشكال اهلندسية الزخرفية

ل الزخرفيـة   األسلوب الثاين لبناء الشكل اهلندسي الزخريف يعتمد على تقسيم حميط الدائرة، ومن خالله ميكن إنشاء مجيع األشكا                
  .سواء البسيطة منها أو املتبادلة أو املضلعة واليت تسمى باألطباق النجمية

 

أذكر أسـلويب بنـاء األشـكال       
 اهلندسية الزخرفية ؟

 دقائق)٣(

أن يرسم الطالب مثلـث متـساوي       
األضالع داخـل دائـرة يف ضـوء        

 .اخلطوات  املعروضة على الطالب

  :دائرةرسم املثلث املتساوي األضالع داخل ال
ونرسم قوساً يقطع حميط الدائرة يف ) س(أو  ) ج(، نركز الفرجار يف النقطة      ) س، ج (ونرسم قطرها   ) م(نرسم الدائرة ذات املركز     

  )ل،ع (النقطتني 
  .خبطوط مستقيمة وبذلك حنصل على املثلث املتساوي األضالع) ل س، س ع، ع ل(نصل بني 

أرسم مثلث متساوي األضـالع     
 ) .سم ٥(قطرها داخل دائرة 

  دقائق)٣(



 ٢٢٨

 

 
أن يرسم الطالب سداسـي منـتظم       
داخل الدائرة يف ضـوء اخلطـوات 

 .املعروضة على الطالب

  .رسم سداسي منتظم داخل الدائرة
وبانفراج يساوي نـصف    ) ا، ب (، نركز إبرة الفرجار يف كل من النقطتني         )ا، ب (مث نرسم القطر    ) م(نرسم الدائرة ذات املركز     

نصل بني هذه النقاط خبطوط مستقيمة فنحصل       ) ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(نرسم قوسني يقطعان حميط الدائرة يف النقاط        قطر الدائرة   
  .على السداسي

 

أرسم سداسي مـنظم األضـالع      
 ) .سم ٥(داخل دائرة قطرها 

 دقائق)٣(

أن يرسم الطالب خممس منتظم داخل      
الدائرة يف ضوء اخلطوات  املعروضـة       

 .على الطالب

  :مس منتظم داخل الدائرة رسم خم
، نركز إبرة   ) د(يف النقطة   ) م س (مث ننصف نصف القطر     ) ع ص، ل س   (ونرسم قطريها املتعامدين    ) م(نرسم الدائرة ذات املركز     

) ع(نركز إبرة الفرجار يف النقطـة       ) ن(نرسم قوساً يقطع قطر الدائرة يف النقطة        ) د ع (وبانفراج يساوي   ) د(الفرجار يف النقطة    
ـ (وبذلك يكون   ) هـ(نرسم قوساً يقطع حميط الدائرة يف النقطة        ) ع ن (انفراج يساوي   وب هو طول ضلع املخمس املنتظم     ) ع ه

  .األضالع
 

أرسم خممس مـنظم األضـالع      
 ) .سم ٥(داخل دائرة قطرها 

 دقائق)٣(



 ٢٢٩

 
أن يرسم الطالب مثمن منتظم داخـل       
الدائرة يف ضوء اخلطوات  املعروضـة       

 .على الطالب

  :م مثمن منتظم داخل الدائرة رس
ـ - ج، د  -ب(ونرسم قطريها املتعامدين    ) م(نرسم الدائرة ذات املركز      ) ب، ج (نركز إبرة الفرجار يف كل من النقطـتني         ) .  ه

مبستقيم منده حىت   )  ن -م(نصل بني   ) . ن، و (نرسم أقواساً تتقاطع يف كل من النقطتني        ) م(وبانفراج يساوي نصف قطر الدائرة      
 .مث نصل بني النقاط مبستقيمات لنحصل على املثمن ) ق(مبستقيم منده حىت يقطع احمليط يف ) و-م(ونصل بني ) ع(ع احمليط يف يقط

  

 

أرسم  مثمن مـنظم األضـالع       
 ) .سم ٥(داخل دائرة قطرها 

 دقائق)٣(

أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا      
للخطوات الثالث املعروضة يف الشكل     

  .التايل
  
  
  
  
  

  :مناذج لبناء األشكال اهلندسية الزخرفية داخل الدائرة 
  :أشكال الزخارف اهلندسية  البسيطة واملتبادلة واملضلعة القائم تكرارها على الشبكية املربعة: أوال

 : من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للشبكية املربعةزخرفة هندسية بسيطة مت بنائها .١
  

أرسم وحدة زخرفيه هندسية وفقا     
للخطوات الثالث املعروضـة يف     

  الشكل التايل ؟
  
  
  
  
  

  دقائق) ٥(
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  

أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا      
للخطوات الثالث املعروضة يف الشكل     

  .التايل
 

  
  

 
  :زخرفة هندسية يتبادل فيها الشكل مع األرضية مت بنائها من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للشبكية املربعة .٢

 

  
  
  
  

 أرسم وحدة زخرفيه تتبادل مـع     
األرضية وفقا للخطوات الـثالث     

  املعروضة يف الشكل التايل ؟
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 دقائق) ٥(

أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا      
للخطوات الثالث املعروضة يف الشكل     

 .التايل

 :زخرفة هندسية ملضلع مثاين مت بنائها من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للشبكية املربعة .٣
  

 
 

حدة زخرفيه جنمية وفقـا     أرسم و 
للخطوات الثالث املعروضـة يف     

 الشكل التايل ؟

 دقائق) ٥(



 ٢٣١

أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا      
للخطوات الثالث املعروضة يف الشكل     

 .التايل

  :و السداسي األضالع أي املتساوثأشكال الزخارف اهلندسية البسيطة واملتبادلة واملضلعة القائم تكرارها على وحدة املثل: ثانياً
 :زخرفة هندسية بسيطة مت بنائها من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للشبكية املثلثة املتساوية األضالع .١

  

 

أرسم وحدة زخرفيـه سداسـية      
األضالع وفقا للخطوات الثالث    

 املعروضة يف الشكل التايل ؟

 دقائق) ٥(

أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا      
لشكل للخطوات الثالث املعروضة يف ا    

 .التايل

ـ                  .٢  املتـساوية   ةزخرفة هندسية يتبادل فيها الشكل مع األرضية مت بنائها من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للـشبكية املثلث
 :األضالع

  

 

أرسم وحدة زخرفيه تتبادل مـع      
األرضية  وفقا للخطوات الثالث     

 املعروضة يف الشكل التايل ؟

 دقائق) ٥(

 أن يرسم الطالب وحدة زخرفيه وفقا     
للخطوات الثالث املعروضة يف الشكل     

 .التايل

 :زخرفة هندسية ملضلع سداسي مت بنائه من خالل الدائرة وتتكرر وفقا للشبكية املثلثة املتساوية األضالع .٣
  

أرسم وحدة زخرفيه جنمية  وفقـا       
للخطوات الثالث املعروضـة يف     

 الشكل التايل ؟

 دقائق) ٥(



 ٢٣٢

 
  حبمد اهللا متت احملاضرة اخلامسة

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( )١٠,٥٠-١٠(الثالثة هـ١٢/٣/١٤٢٨ السبت )١١كوريل درو(الزخرفة اإلسالمية اهلندسية تكوينها وتكرارها من خالل برنامج 
  احملاضرة السادسة

א מ א א  א א
عن ما سبق احلديث عنه من مكونات لشاشة الربنامج االلكتروين وكيفية تعبئة الوحدات اهلندسية، وفيه يتم االستفسار : متهيد 

كما يبني فيه ما سيتم عرضه من كيفية احلصول على الزخارف وتكراراها وإحداث التأثريات فيها من حيث التكبري والتصغري 
 .واإليهام بالبعد الثالث 

  

أن يعتاد الطالب على رسـم وحـدة     
خرفية هندسية من الوحدات املرفقة     ز

 يف  (Fonts)ضــمن جملـــد  
)Windows (     وذلك يف مـدة ال

 .تزيد عن العشر دقائق

א א :א
 يف  (Fonts)االستفادة من مكتبة اخلطوط والزخارف والرموز املوجودة على اجلهاز ضمن جملد ) كوريل درو(ميكن برنامج 

)Windows ( خالل اخلطوات التالية واملوضحة يف الشكلوذلك من :  
 . Textالضغط على الزر  .٦
 .Insert Characterمث الضغط على زر  .٧
واملشتمل على عدد من الزخارف . AGA Arabesqueمن خالل ما سبق تظهر قوائم الرموز يتم اختيار  .٨

 .اهلندسية والنباتية واخلط العريب
 .يتم اختيار الشكل املطلوب .٩
  . إلنزال الشكل على سطح الورقة Insertيضغط على  .١٠

من خالل الوحدات املرفقة ضـمن      
ــد   يف  (Fonts)جملــــ

)Windows( ــدة ــم وح ، أرس
زخرفيه، وذلك يف مدة ال تزيد عـن        

 .العشر دقائق

 دقائق) ٨(



 ٢٣٣

 

  
 (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات اختيار الشكل الزخريف بربنامج 

أن يكرر الطالب الوحدة الزخرفيـة      
شغل كامل املربـع بواقـع تـسع        لت

وحدات، وذلك يف ضوء اخلطـوات      
املوضحة للتكرار األفقي والراسي يف     

وذلـك يف   ) ١١كوريل درو (برنامج  
 .مدة ال تزيد عن اخلمس دقائق

א א :א
א: א א :א

ي وراسي لتشغل مجيع مساحة التكوين وميكن ذلـك يف برنـامج            بعد اختيار الوحدة الزخرفية أو رمسها ميكن تكرارها بشكل أفق         
  :من خالل إتباع اخلطوات التالية) ١١كوريل درو(

 .وتظهر نافذة على عدد من اخليارات. Arrangeالضغط على زر  .٥
 .Positionومنه حنصل على نافذة خنتار  Transformationيفعل خيار  .٦
مل على مثان مربعات مبركزها دائرة والدائرة تشري إىل الوحـدة   تشتRalative Positionتظهر قائمة يف املربع  .٧

الزخرفية واملربعات ااورة تشري إىل أماكن اجتاه التكرار إىل األعلى أو إىل األسفل أو إىل األمين أو إىل األيسر وأربعة                    
 ) .45ْ(مربعات يف الزوايا لتكرار الوحدة بزاوية 

كرر الوحدة الزخرفية لتشغل كامل     
املربع بواقع تسع وحدات، وذلك يف      
ضوء اخلطوات املوضـحة للتكـرار      

كوريـل  (األفقي والراسي يف برنامج     
زيـد عـن    خالل مدة ال ت   ) ١١درو

 .اخلمس دقائق

 دقائق) ٨(



 ٢٣٤

 .رار الوحدة وإبقاء الشكل األساسي لتكApply to Duplicateيضغط على زر  .٨
 

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات التكرار األفقي والراسي لألشكال بربنامج 

 
أن يكرر الطالب الوحدة الزخرفيـة      
بشكل دائـري، وذلـك يف ضـوء        
اخلطوات املوضحة للتكرار الـدائري     

وذلك يف  ) ١١كوريل درو (يف برنامج   
 .مدة ال تزيد عن اخلمس دقائق

א: א א .א
  :ع اخلطوات التالية حسب ما هو موضح بالشكلعند اختيار الشكل املطلوب تكراره بشكل دائري تتب

 .وتظهر نافذة على عدد من اخليارات. Arrangeالضغط على زر  .٦
 .Rotationومنه حنصل على نافذة خنتار  Transformationيفعل خيار  .٧
 .Angleحتدد درجة االحنراف من  .٨
  للمحور   (H) اخلانة ذات الرمز     وعادة يكون مركز الدائرة على سطح الورقة يف       (Center)مث حيدد مركز الدائرة      .٩

 . للمحور الراسي(V)األفقي واخلانة ذات الرمز 
أما لتكرار الوحدة واالنتقـال مـن       . Apply يضغط على الزر     ةلتكرار الوحدة ويكون مركز دوراهنا مركز الوحد       .١٠

  .(Apply To Duplicate)مركزها إىل موضع آخر يضغط على زر 

كرر الوحدة الزخرفية بشكل دائري،     
وذلك يف ضوء اخلطوات املوضـحة      

كوريل (للتكرار الدائري يف برنامج     
يف مدة ال تزيد عن اخلمس      ) ١١درو
 دقائق

 دقائق) ٨(



 ٢٣٥

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (ل بربنامج خطوات التكرار الدائري لألشكا

 
أن يصغر الطالب وحـدة زخرفيـه       
هندسية مخس مـرات مبـا نـسبته        

اسـية،  عن الوحـدة األس   %) ١٥(
لتحقيق شكل ذو إيقـاع متنـاقص       
وذلك يف ضـوء خطـوات تكـبري        
وتصغري مساحة الشكل يف برنـامج      

، وذلك يف مدة ال     )١١كوريل درو (
 .تزيد عن اخلمس دقائق

א א :א
تاج إىل تغري أبعاد الشكل لتحقيق      ، واملصمم قد حي   )كوريل درو (تكبري نسبة الشكل أو تصغريه من اإلمكانات اليت ييسرها برنامج           

اإليقاع املتناقص أو املتزايد يف اللوحة الزخرفية وميكن من خالل اخلطوات التالية الوصول إىل شكل متناقص يف نسبته أو متزايـد           
  :وتتلخص اخلطوات يف التايل وذلك بعد حتديد الشكل املراد التعامل معه

 .عدد من اخلياراتوتظهر نافذة على . Arrangeالضغط على زر  .٥
 .(Scale)ومنه خنتار نافذة  Transformationيفعل خيار  .٦
حندد نوع النسبة متناقصة أو متزايدة للمحورين الرأسي واألفقي ومت يف الشكل التايل اختيار النسبة املتناقصة بنـسبة                   .٧

 الوحدة يكـون مـن      ويف حالة الرغبة يف إحداث تكبري يف      %) ١٠٠(عن النسبة األساسية واليت مقدارها      %) ١٥(
 )١٠٠(خالل إضافة النسبة املطلوبة فيما يزيد عن 

والشكل التايل يوضح كيفية الوصول إىل وحدة مـصغرة أو  . (Apply To Duplicate)مث يضغط على الزر  .٨
 مكربة

 صغر وحدة زخرفيه هندسية مخـس     
عن الوحدة  %) ١٥(مرات مبا نسبته    

األساسية، لتحقيق شكل ذو إيقـاع      
متناقص وذلك يف ضـوء خطـوات       
تكبري وتصغري مـساحة الـشكل يف       

، يف مدة ال    )١١كوريل درو (برنامج  
 .تزيد عن اخلمس دقائق

 دقائق) ٨(



 ٢٣٦

  
  (CorelDraw 11) )١١ل درو ي كور(خطوات التكبري والتصغري لألشكال بربنامج 

 
أن حيور الطالب الوحـدة الزخرفيـة       
اهلندسية ذات البعدين اىل وحدة ذات      

 الثالث، يف ضوء اخلطوات إيهام بالبعد
اليت مت عرضها من خـالل برنـامج        

وذلك يف مـدة ال     ) ١١كوريل درو (
 .تزيد عن مخس دقائق

א א :א
ميكِّن الربنامج حتويل األشكال ذات البعدين إىل أشكال ذات إيهام بالبعد الثالث وذلك بعد حتديد الشكل املراد حتويره وقد يكون                   

  :ن قائمة األشكال الزخرفية املرفقة وذلك من خالل اخلطوات التاليةالشكل هندسي أو م
حيصل  من خالله فتح نافذة علوية عنـد  .(Interactive Extrude Tool) الضغط على أداة البعد الثالث  .٤

 .شريط األدوات 
تحديد  وب (A) والذي يعرض ستة خيارات لشكل البعد الثالث لكل خيار من خالل احلرف            (Presets)يضغط على    .٥

املشرية إىل نقطـة التالشـي إىل   ) ×(كما ميكن من خالل وضع املؤشر على إشارة    . احد اخليارات ينفذ الشكل احملدد    
 .اجلهة املطلوبة

ميكن من خالل النافذة العلوية تغيري اللون وذلك من خالل ثالث خيارات معروضة وكذا عدد من األلـوان مرفقـة                     .٦
 . ميكن االختيار منها

حور  الوحدة الزخرفية اهلندسية ذات      
البعدين اىل وحدة ذات إيهام بالبعـد       
الثالث، يف ضوء اخلطوات الـيت مت       

كوريـل  (عرضها من خالل برنامج     
وذلك يف مدة ال تزيد عن      ) ١١درو

 .مخس دقائق

 دقائق) ٨(



 ٢٣٧

 

  
  (CorelDraw 11) )١١ل درو ي كور(صول على اإليهام بالبعد الثالث بربنامج خطوات احل

 
رتيل موعد تقدميه  السبت واجب م

 هـ١٤٢٨/ ١٩/٣املوافق 
  :كون التايل) ١١كوريل درو (بواسطة برنامج 

 .كون وحدة هندسية تتبادل مع األرضية مث كررها .١
 .تكرارات) ٣(كون وحدة زخرفيه هندسية مث كررها بشكل أفقي وراسي عدد  .٢
 .اختر وحدة زخرفيه وكررها بشكل دائري .٣
 .عن الوحدة األساسية عدد مخس وحدات %) ٢٠(نسبة اختر وحدة زخرفيه وكربها ب .٤
  .اختر وحدة زخرفيه هندسية واحدث اإليهام بالبعد الثالث عليها .٥

 
  حبمد اهللا متت احملاضرة السادسة

  
  
  



 ٢٣٨

א מ א  א א א א

 دقيقه) ٥٠( )٨,٥٠-٨( األوىل هـ١٩/٣/١٤٢٨ تالسب األلوان والقيم اجلمالية يف الزخرفة اإلسالمية اهلندسية
  احملاضرة السابعة

א א מ א א  א א
مراجعة ما سبق عرضه عن أساليب إنشاء الوحدات الزخرفية ، كما يوضح ما سيتم عرضه ملفهوم اللون ودائرة اللون : متهيد  متهيد 

 .للوحدة واالتزانواأللوان املتوافقة والقيمة اجلمالية 
 دقيقتني 

أن يصوغ الطالب مفهوم اللـون يف       
جمال الطباعـة والفـن التـشكيلي       

 .بعباراته اخلاصة

:مفهوم اللون
يراد باللون ذلك التأثري الفسيولوجي، احلاصل على شبكية العني سواء كان نابعا من الصبغة امللونة أو عن الضوء امللون، ويقـصد                

ة والفن التشكيلي الصبغة املستخدمة يف إنتاج األعمال الفنية، أما علماء الطبيعة فيقصدون ا األشـعة امللونـة                  به يف جمال الطباع   
  .الناشئة عن حتليل الضوء

 

صغ مفهوم اللون يف جمال الطباعـة       
 والفن التشكيلي بعباراتك اخلاصة ؟

 دقائق) ٣(

  : يف ثالث خصائص هي تتحدد مواصفات األلوان  .أن يعدد الطالب مواصفات اللون
  .(Hue)أصل اللون  .١
  .(Value)قيمة اللون  .٢
 .درجة النقاء أو التشبع .٣

  
 

 دقائق) ٣( عدد مواصفات اللون ؟

 دقائق) ٣(من خالل مثال أوضح املراد بأصـل       محر أو أخضر أو يشري إىل ترتيب اختالف أطوال املوجات الضوئية واليت من خالله نسمي اللون ا: (Hue)أصل اللون أن يوضح الطالب من خالل األمثلـة       



 ٢٣٩

  .ازرق وغري ذلك من األلوان .على املراد بأصل اللون
 

 اللون؟

أن مييز الطالب قيمة اللون من خالل       
 . الربتقايل واألزرقاللونني

ا تقل أشعته ويراد ا األلوان الساطعة أو القامتة فالساطع هو ما عكس كمية كبرية من األشعة والقامت م: (Value)قيمة اللون 
  .املنعكسة، فعلى سبيل املثال األصفر يعكس أشعة كبرية بينما األزرق أشعته املنعكسة اقل مقارنة به

 

حدد املراد بقيمة اللون من خـالل       
 ؟)الربتقايل واألزرق(اللونني التاليني 

 دقائق) ٣(

أن يصنف الطالب األلوان املعروضة     
 .عليه بناء على درجة نقائها

  :ويرجع تشبع اللون أو نقائه إىل مدى اختالط اللون باأللوان احملايدة وتكون هلا ثالث حاالت كما يأيت :  أو التشبع درجة النقاء
  .نقص التشبع بالتخفيف إذا أضيف إىل أصل اللون ابيض •
 .نقص التشبع بالتظليل إذا أضيف إىل أصل اللون اسود •
 .ل اللون رمادي نقص التشبع باحملايدة أو االعتدال إذا أضيف إىل أص •
 

 

 

صنف األلوان التالية بناء على درجة      
 نقائها؟

 دقائق) ٣(

أن يذكر الطالب األلوان األساسية يف      
ــون  ــرة اللـ ــفريل "دائـ " شـ

(Chavreul).  

  :دائرة اللون 
يعها على ، تعتمد يف توز(Chavreul)" شفريل"هي وسيلة نظرية لدراسة األلوان وهناك أكثر من دائرة لونية ودائرة اللون 

  .وثالثة ألوان ثانوية وثالثة ألوان متوسطة . ثالثة ألوان أساسية

أذكر األلوان األساسية يف دائرة 
 ؟" شفريل "اللون ل 

 دقائق) ٣(



 ٢٤٠

 
 

أن يقسم الطالب األلوان املعروضـة      
اـال  .( عليه اىل ثانوية ومتوسـطة    
 )املعريف، مستوى التحليل

ر واألزرق، وثالثة ألوان ثانوية هي األخضر والربتقايل والبنفسجي و يتكون كل لون من مزج األلوان األساسية هي األصفر واألمح
لونني من األلوان األساسية، أما أأللوان املتوسطة فهي اليت تقع بني األلوان األساسية واأللوان الثانوية وهي األخضر املائل إىل 

ئل إىل األزرق  والبنفسجي املائل إىل األمحر، و الربتقايل املائل إىل األمحر األصفر، واألخضر املائل إىل األزرق، والبنفسجي املا
  والربتقايل املائل األصفر 

  

صنف األلـوان التاليـة اىل ثانويـة        
ومتوسطة بناء على موقعها يف دائرة      

 اللون؟

 دقائق) ٣(



 ٢٤١

  
 

أن يصنف الطالب األلوان املعروضة     
  .عليه اىل ساخنة وباردة

  
 جمموعة لونية ساخنة   أن يكون الطالب  

  .من عدد ثالثة ألوان 
 

  :تصنيف األلوان
أما احليادية فهي األبيض . تصنف األلوان إىل جمموعات دافئة وهي اليت تزيد فيها نسبة األمحر والباردة اليت تزيد فيها نسبة األزرق

  .واألسود والرمادي وال تعد من األلوان
  

  

صنف األلوان التاليـة اىل سـاخنة       
  ة ؟وبارد

  
كون جمموعة لونية ساخنة علـى أن       

 .يكون عدد ألواهنا ثالثة

 دقائق) ٣(



 ٢٤٢

 
أن حيكم الطالب مـن بـني ثـالث         
جمموعات لونية على اموعة املتوافقة     

  .مع ذكر السبب
  

أن يكون الطالب جمموعة لونية مـن       
ثالثة ألوان متوافقة مع ذكر سـبب       

 .التوافق

  األلوان املتوافقة 
اهد عند النظر إليها وهناك أكثر من أسلوب للحصول على ألوان متوافقة منها األلوان املرتبطة بكنه لون واحد، هي اليت متتع املش

والفاحتة ااورة لألبيض، والساخنة ااورة لألسود، واأللوان املتكاملة أي املتقابلة على دائرة اللون، وجمموعة األلوان السائدة 
  .لى ألوان اموعة اللونية املختارةوتتكون من خالل إضافة لون ما ع

  

 
 

كون جمموعة لونية من ثالثة ألـوان       
 متوافقة مع ذكر سبب التوافق؟

 دقائق) ٣(

أن يعدد الطالب املعايري اجلماليـة يف       
 .الفنون التشكيلية 

  القيم اجلمالية 
ف جماالت الفنون وعلى طبيعة توجهات النقاد، تباينت األدبيات يف حتديد معايري للحكم على الشيء اجلميل ويرجع ذلك إىل اختال      

  .الوحدة واالتزان واإليقاع: ففي جمال الفنون التشكيلية ميكن حتديد ثالث معايري للحكم على األشكال اجلميلة وهي 
 

أذكر املعايري اجلماليـة يف الفنـون       
 التشكيلية ؟

 دقائق) ٣(

أن يلخص الطالب الوحدة كقيمـة      
 .مجالية بعباراته اخلاصة

  :الوحدة
تتحقق الوحدة يف الفن التشكيلي بشكل عام من خالل النظام الذي يربط أجزاء العمل الفين بعضه كان يكون هنـاك منظومـة                      
تأسيسية تنظم عناصره أو من خالل التقارب أو التشابه بني عناصره أو التكرار أو سيادة عنصر أو خط أو لـون أو ملمـس أو                         

خلص الوحدة كقيمة مجالية بعباراتك     
 اخلاصة ؟

 دقائق) ٣(



 ٢٤٣

  .ك يكسب العمل التشكيلي وحدة تعني على إدراكهمساحة أو أسلوب األداء وكل ذل
  

  
 

أن حيكم الطالب عن مـدى حتقـق        
الوحدة كقيمة مجالية من خالل ثالثة      

 .أعمال زخرفية 

  :الوحدة يف الزخارف اهلندسية اإلسالمية
 النظام التأسيسي الذي حيتوى عناصره أو من خالل انتمائها إىل شكل واحد، أو              تتحقق الوحدة يف الزخارف اإلسالمية من خالل      
  .تكرار أشكاهلا مع سيادة شكل ما أو مساحة ما

 

  
 

إختر ثالث وحدات زخرفيه ووضح 
مدى حتقق الوحدة كقيمة مجالية فيها      

 ؟

 دقائق) ٣(

أن يلخص الطالب اإلتـزان كقيمـة       
 .مجالية بعباراته اخلاصة

وهو احد املطالب األساسية يف .  هو احلالة اليت تتكافأ فيها قيم األشياء أو قواها املتضادة، وهو إحساس غريزي إنساين :اإلتزان
 . العمل الفين، وتوفره يعكس شيء من الراحة على نفسية املشاهد

خلص اإلتزان كقيمة مجالية بعباراتك     
 اخلاصة؟

 دقائق) ٣(

أن يعدد الطالب أنواع اإلتـزان يف       
 .التكوينات الزخرفية

  .ميكن حصر أنواع اإلتزان يف ثالثة أنواع
 األول هو  التوازن املتماثل أو احملوري ويعين أن تكون عناصر العمل الفين فيه متساوية أو متوازنة أو متماثلة أو متعادلة بني 

  .اجلانب األمين واأليسر أو بني العلوي والسفلي
  

ـ       ات عدد أنواع اإلتـزان يف التكوين
 الزخرفية ؟

 دقائق) ٣(



 ٢٤٤

  
 

أن مييز الطالب اإلتزان اإلشعاعي من      
خالل ثالثة أعمال زخرفيه معروضـة      

  .على الطالب
  
 

وهو اإلتزان القائم على نقطة مركزية وتتوزع بقية العناصر التشكيلية حول املركز إما : اإلتزان املركزي أو اإلشعاعي: النوع الثاين
  .بشكل منتظم أو غري منتظم

  

  
 

حدد اإلتزان اإلشعاعي أو ملركـزي      
 من خالل األعمال الزخرفية التالية؟

 دقائق) ٣(

أن يفسر الطالب أسباب عدم وجود 
اإلتزان املستتر أو الومهي يف 
 .الزخارف اإلسالمية اهلندسية

 انه ال ينتمي ال إىل اإلتزان املتماثل        وهو اإلتزان الذي يشعر به املشاهد إال      : اإلتزان غري املتماثل أو الومهي أو املستتر      : النوع الثالث 
وال إىل اإلتزان املركزي أو اإلشعاعي، وهذا النوع من اإلتزان ال يوجد يف الفن اإلسالمي اهلندسي ويكون يف بعـض الزخـارف                      

 .النباتية والكتابية
  

 

وضح أسباب عدم وجود اإلتـزان      
املــستتر أو الــومهي يف الزخــارف 

 اإلسالمية اهلندسية ؟

 دقائق) ٣(

  حبمد اهللا متت احملاضرة السابعة
  



 ٢٤٥

א מ א  א א א א

اإليقاع كقيمة مجالية ومناذج من دراسات وأعمال فنية لفنانني استفادوا من الزخارف 
 .اإلسالمية يف أعماهلم الفنية

 دقيقه) ٥٠( )٩,٥٠-٩(الثانية هـ١٩/٣/١٤٢٨ السبت

  ة الثامنةحملاضرا

א א מאא אא
التذكري مبا سبق عرضه من القيم اجلمالية املتمثلة يف الوحدة واإلتزان، كما يوضح ما سيتم عرضه من القيمة اجلمالية الثالثة : متهيد  

  . الزخارف اإلسالمية يف أعماهلم الفنيةواملتمثلة يف اإليقاع وأنواعه ومناذج من دراسات وأعمال فنية لفنانني استفادوا من
  دقيقتني  

أن يصوغ الطالب املراد باإليقـاع يف       
 .الفنون التشكيلية بلغته اخلاصة

 :اإليقاع 
متباعدة ، ويقع   اليت قد تكون متماثلة أو خمتلفة، متقاربة أو (units) تكرار الكتل أو املساحات، تكرارا  ينشأ عن الوحدات 

  . ى مسافات تعرف بالفترةبني كل وحدة وأخر
 

أذكر املـراد باإليقـاع يف الفنـون        
 التشكيلية بعباراتك اخلاصة ؟

 دقائق)٣(

أن يعدد الطالب أنواع اإليقـاع يف        
 .الزخرفة اإلسالمية 

أو اخللفية  ويصنف اإليقاع يف الفنون التشكيلية بناء على اختالف الوحدة واليت يراد ا الشكل والفترات واليت يراد ا األرضية                   
  .اإليقاع الرتيب واإليقاع الغري رتيب واإليقاع املتزايد واإليقاع املتناقص واإليقاع احلر: إىل أنواع ومنها

 

عدد أنـواع اإليقـاع يف الزخرفـة        
 اإلسالمية ؟

 دقيقتني

أن مييز الطالب اإليقاع الرتيب مـن       
خالل عدد من األعمـال الزخرفيـة       

 .اهلندسية املعروضة

  .رتيب وهو الذي تتساوى فيه الوحدة والفترة أو املسافةاإليقاع ال
  

  
 

اختر التصميم الزخريف اهلندسـي ذو      
اإليقاع الرتيب مـن التـصميمات      

 الزخرفية التالية؟

 دقيقتني

ـ        بأن مييز الطالب اإليقاع غري الرتي
من خالل عدد من األعمال الزخرفية      

  .تلف فيه الوحدة عن الفترة أو املسافةاإليقاع غري رتيب وهو الذي خت
  

اختر التصميم الزخريف اهلندسـي ذو      
اإليقاع غري الرتيب من التصميمات     

 دقيقتني



 ٢٤٦

 .اهلندسية املعروضة

  
 

 الزخرفية التالية؟

أن مييز الطالب اإليقاع املتزايد مـن       
خالل عدد من األعمـال الزخرفيـة       

 .اهلندسية املعروضة

 . حدة وتثبت املسافة أو تتناقصوهو الذي تتزايد فيه الو: اإليقاع املتزايد

  
 

اختر التصميم الزخريف اهلندسـي ذو      
اإليقاع املتزايد مـن التـصميمات      

 الزخرفية التالية؟

 دقيقتني

أن مييز الطالب اإليقاع املتناقص مـن       
خالل عدد من األعمـال الزخرفيـة       

 .اهلندسية املعروضة

  .سافةاإليقاع متناقص وهو الذي تتناقص فيه الوحدة وتثبت امل

  
 

اختر التصميم الزخريف اهلندسـي ذو      
اإليقاع املتناقص مـن التـصميمات      

 الزخرفية التالية؟

 دقيقتني

أن مييز الطالب اإليقاع احلر من خالل       
عدد من األعمال الزخرفية اهلندسـية      

 .املعروضة

اختر التصميم الزخريف اهلندسـي ذو        :ملساحات املتجاورة  اإليقاع احلر وهو الذي ال ينتمي إىل األنواع السابقة ويكون فيه تنوع يف الوحدات وا
اإليقاع احلر يف التصميمات الزخرفية     

 التالية؟

 دقيقتني



 ٢٤٧

  
 

א  א א .א
ذا يعد نسخاً ال إبداعاً إذ ال تربز        ختتلف درجة إستفادة الفنانني من الفن اإلسالمي فمنهم من إقتصر على النقل احلريف ألشكاله وه              

شخصية الفنان وال أصالة عمله، وهناك من متكن من االستفادة من الفن اإلسالمي ومتيزت أعماله باجلدية واألصـالة وأصـبح                    
  وامخد نوار ووجيه حنله .(M.C.Escher)متفرداً عن غريه ومن هؤالء الفنانني ما رتيس ايشر 

 

 دقيقتني 

جه استفادة الفنـان    أن يبني الطالب و   
 (M.C.Escher) )مارتيس ايشر(

من الفن اإلسالمي من خالل عـرض       
ثالثة أعمال من أعماله الفنية وثالثـة       

  .مناذج من الفن اإلسالمي اهلندسي

 يف إبداع أعماله الفنية على دراسة األشكال اهلندسية اإلسالمية وحتديدا األشـكال  (M.C.Escher) )مارتيس ايشر(اعتمد 
ادلة مع األرضية ومل يقتصر إيقاع الشكل عنده على التبادلية املتعادلة بل أثرا  أشكاله من خالل اإليقاع املتناقص واملتزايد مع                     املتب

  :وتوضح األشكال التالية مناذج من أعماله. احملافظة على تبادلية الشكل وتلك حبق معادلة صعبة حققها الفنان بنجاح
 

  
 

الفنـان  ما وجه الشبه يف اسـتفادة       
ــشر ( ــارتيس ايــ  )مــ

(M.C.Escher)  ــن ــن الف  م
اإلسالمي من خالل األعمال الفنيـة      

  ؟.التالية

 دقائق)٤(

أن يناقش الطالب مع زمالئه ابرز ما       
تتميز به أعمال الفنان وجيه حنله اليت       
وظف فيهـا الزخـارف اهلندسـية       
اإلسالمية من خالل ثالث أعمال فنيه      

  وجيه  حنله
املعاصرين الذين حاولوا توظيف الفن اإلسالمي يف أعماهلم الفنية، إال أن توظيفه مل يكن متعمقا أو منطلقا من األسس                   من الفنانني   

البنائية للوحدة اهلندسية أو النباتية واقتصر على توظيف الوحدة اهلندسية الثمانية والكتابة الكوفية وخطوط هندسية لينة كما هي                  
فنية نبع من مهارته يف إبراز اخلطوط الذهبية لألشكال اهلندسية على خلفية من اللون األخضر الغامق                ومجال أعماله ال  . دون تغيري 

ناقش مع زمالئك يف ثالث نقاط ابرز       
ما تتميز به أعمال الفنان وجيه حنلـه        
اليت وظف فيها الزخارف اهلندسـية      
اإلسالمية من خالل األعمال الفنيـة      

 دقائق)٤(



 ٢٤٨

  .واألمحر واألزرق .للفنان

 

 .التالية

أن حيدد الطالب الـشكل اهلندسـي       
اإلسالمي الذي وظفه الفنان أمحد نوار      

 .يف أحد أعماله الفنية 

امحد نوار رائد من رواد الفن التشكيلي العريب املعاصر، ومن املعاجلات الفنية اليت حاول إجياد عالقة بينها كعضو من مجاعة احملور                     
حماولته هذه كحل من حلوله الفنية اليت دف إىل حتقيـق الوحـدة بـني اهلندسـي                 اجلمع بني الشكل اهلندسي والعضوي وتأيت       

  .والعضوي من خالل جتزئة الشكل الثماين 

  

حدد الوحدة اهلندسية اليت وظفهـا      
الفنان أمحد نوار يف عمله الفين التايل       

 .؟

 دقائق)٤(

أن حيلل الطالب التكـوين الزخـريف       
 .لتحديد الوحدة التكرارية

األعمال الفنية اليت أنتجت من خالل الدراسات املتعلقة بالفن اإلسالمي الزخريف ومتكنت من اإلفادة من نظم الفن : ثانيا
  :اإلسالمي

واليت اعتمدت على ستة مفردات ورقية نباتية إسالمية، ومن خالل األساس البنائي            ) م١٩٨٧زينب السيد،   (التجربة اليت قدمتها    

، مث  5.4.3.2 عدد من التغريات كتطويع الوحدة النباتية مع املـستطيالت اجلذريـة             لكل وحدة نباتية قامت بإجراء    
تكرار املفردة النباتية من خالل التكبري أو التصغري بناء على التناسب اجلذري بني املستطيالت ، ووضع املـستطيالت ، وحتطـيم     

ئية عدد من التجارب املتميزة باألسود واألبيض واليت خرجـت عـن وتركيب املستطيالت اجلذرية، ونشاء عن هذه األسس البنا   
  .نطاق الشكل الورقي املعهود إىل الشكل اهلندسي

حدد الوحدة الزخرفية التكرارية من     
 :خالل حتلل التكوين الزخريف التايل

 دقائق)٤(



 ٢٤٩

 
أن حيلل الطالب التكـوين الزخـريف       

 .لتحديد نوع اإلتزان 
واليت هدفت إىل تصميم معلقات حائطية إال أن األسلوب التكراري الذي اعتمد عليه أخرج الشكل )  زيد عبد ايد أبو(جتربة 

العام من دائرة الوحدة املطبوعة إىل شكل خمتلف، ويعود ذلك إىل نظم التكرار اليت صنفها إىل أمناط ومنها  الكلي ويتبعه البسيط 
والد واهلندسي واجلزئي كما صنف مساراا من حيث االجتاه والوضع، فمثال االجتاه والعكسي واملتبادل واملتساقط واملتصاعد واملت

أفقي وراسي ومائل، أما الوضع إىل اليمني واليسار واىل األعلى واىل األسفل، أما مسار االجتاه فمنحين ودائري ومنشور ويكون 
  .بداع عدد من التصميمات املعلقة ومنها باجتاه عقارب الساعة أو عكسها ولقد متكن من خالل نظم التكرار إىل إ

 

حدد نـوع اإلتـزان يف التـصميم        
 :الزخريف التايل

 دقائق)٤(

أن حيدد الطالب  نـوع اإليقـاع يف         
 .التصميم الزخريف املعروض 

 هندسـية   واعتمد فيها على حتليل نظم بناء األشكال اهلندسية اإلسالمية، وذلك من خالل أربع وحدات             ) أمحد عبد الكرمي  (جتربة  
استشفها من األشكال احملللة ثالثة منها قائمة على تبادلية الشكل واألرضية أما الوحدة الرابعة فتختلف يف بنائها عن الوحـدات                    
السابقة، ومن خالل عالقات التماس والتراكب والتصغري والتكبري يف نسب الوحدة اهلندسية استطاع التوصـل إىل عـدد مـن                    

  .ندسية دائرية أو منحنية أو متناقصة يف نسبها أو اجلمع بني أكثر من نظام التكوينات، يف ضوء نظم ه

  
 

حدد نـوع اإليقـاع يف التـصميم        
  :الزخريف التايل

 دقائق)٤(



 ٢٥٠

أن حيلل الطالب التكـوين الزخـريف       
 .لتحديد الوحدات التكرارية

ة للشكل مع استبعاد اجلانب املقروء و خرجت واليت استهدفت استثمار القيم اجلمالي: جتربة حامت خليل يف جمال اخلط الكويف
وذلك من خالل تشكيل وحدة تصميمية قائمة على اخلط . بذلك  التصميمات الزخرفية من نطاق اخلط إىل الزخرفة اهلندسية

  :الكويف املورق وتكرر من خالل النظم الشبكية املربعة والدائرية ومن النتائج الشكل التايل 
 

 
 

رية يف التصميم حدد الوحدة التكرا
 :الزخريف التايل

 

أن حيلل الطالب التكـوين الزخـريف       
لتحديد الشبكية اهلندسية القائم عليها     

 .التصميم 

جتربة احلجيلي واعتمدت على حتليل مناذج خمتارة من الفن اإلسالمي اهلندسي للوحدات القائم بنائها على وحدة املثلث املتساوي 
ماس والوحدات اهلندسية املشتقة من املثلث املتساوي األضالع كاملعني وشبه املنحرف األضالع، ومتكن من عالقات الت
 وحدة زخرفيه مث كررت وفق الشبكية املربعة واملثلثة مع استغالل اخلط املنحين والنسبة ٤٨٤والسداسي واملربع أن يكون عدد 

  :ت املتوافقة مع نظم بناء التصميمات اإلسالمية ومنها واخلطوط املتوازية والتضافر يف األشكال أن يكون جمموعة من التصميما

  
 

حدد الشبكية اهلندسية القائم عليهـا      
  :التصميم التايل

  
  
  
  
  
  
  
 

 دقائق)٤(

أن حيدد الطالب الفرق بني الـثالث       
 .تصاميم  الزخرفية التالية

تمد على احملافظة على أشكال الزخارف اإلسالمية       األعمال الفنية املنتجة من خالل احلاسب اآليل ومنها أعمال على اجلبري واليت تع            
  :إال انه حاول االستفادة من تقنية احلاسب يف إحداث البعد الثالثي ويتضح ذلك من خالل األشكال التالية 

حدد الفرق بني الـثالث تـصاميم       
 .الزخرفية التالية

 دقائق)٤(



 ٢٥١

 
  

 
 

 
 

  حبمد اهللا متت احملاضرة الثامنة
  
  
  
  



 ٢٥٢

א מ א  א א א א

كوريل (أداة الظالل والشفافية والتعبئة التفاعلية املتدرجة واسترياد الصور يف برنامج 
 )١١درو

 دقيقه) ٥٠( )١٠,٥٠-١٠(الثالثة هـ١٩/٣/١٤٢٨ السبت

  احملاضرة التاسعة

א מ א א  א א
ية احلصول على الزخارف اإلسالمية وإحداث التأثريات فيها، كما يشار اىل ما ويتم فيه تلخيص ما سبق عرضه عن كيف: متهيد 

  .سيتم عرضه من أدوات رسم كأداة الظالل والشفافية والتعبئة التفاعلية املتدرجة وإسترياد الصور
 

دقائق ) ٥( 

أن يستخدم الطالب أداة الظالل لعمل 
ظالل للوحدة الزخرفيـة اهلندسـية      

ات املعروضـة   وذلك يف ضوء اخلطو   
ــامج  ــالل لربن ــل (ألداة الظ كوري

، يف مدة ال تزيد عن عـشر        )١١درو
 .دقائق 

א :א
  :متكّن أداة الظالل املصمم من إبراز الصور واألشكال والزخارف وذلك من خالل اخلطوات التالية

يط حيصل من خـالل نافـذة بالـشر   . (Interactive Drop shadow Tool)يضغط على أداة الظالل  .٤
 .العلوي

كما ميكن تغيري .خيار لظالل مع كل خيار يشاهد شكل الظل املختار) ١١( والذي يعرض   (Presets)يضغط على    .٥
 .وذلك يف االجتاه املناسب) ×(اجتاه الظل من خالل حتريك املؤشر للرمز 

 .داث الظاللويوضح الشكل التايل كيفية إح. ميكن تغيري لون الظل من خالل نافذة علوية بالشريط العلوي .٦
  

 

استخدم أداة الظالل لعمـل ظـالل       
للوحدة الزخرفية اهلندسية وذلك يف     
ضــوء اخلطــوات املعروضــة ألداة 

، يف  )١١كوريل درو (الظالل لربنامج   
 .مدة ال تزيد عن اخلمس دقائق 

دقائق) ١٠(



 ٢٥٣

  
  (CorelDraw 11) )١١ل درو ي كور(خطوات تكوين الظالل بربنامج 

 
داة الـشفافية   أن يستخدم الطالب أ   

إلحداث شفافية يف الوحدتني املتراكبة     
جزئيا املثلث والـدائرة ، وذلـك يف        
ضوء اخلطوات املوضحة يف برنـامج      

، يف مدة ال تزيـد      )١١كوريل درو (
 .عن عشر دقائق

א :א
وذلك ملا حتدثه من انـسجام بـني        أداة الشفافية من األدوات اليت هلا دور جيد يف إحداث تأثريات مجالية على التصميم ألزخريف                
  : الوحدات املكونة للتصميم وبإتباع اخلطوات التالية ميكن التعرف على إمكانات األداة املختلفة

 .تصميم الوحدات الزخرفية أو اهلندسية املراد إحداث الشفافية عليها .٧
 عدد من األدوات،  لتختار األداة اخلاصة بالشفافية من(Interactive Transparency Tool)يضغط على .٨

 .ومن خالهلا تفتح نافذة علوية تشتمل على عدد من اخليارات
 .خيارات للتأثريات الشفافية املختلفة) ١٠(النافذة األوىل تشتمل على  .٩
 .خيار تعتمد اخليارات على تغيري اموعة اللونية للشكل واإلطار اخلارجي) ١٩(النافذة الثانية تشتمل على  .١٠
 ويكون شفاف واخليـار الثـاين       (Fill) من خالهلا ميكن احلصول على خيارين ومها شفاف          (ALL)النافذة الثالثة    .١١

(Out line)ويكون معتم اللون . 
وباختيار أي خيار من اخليارات السابقة يظهر مربعني اسود وابيض يشري األبيض إىل بدايـة عمـل األداة والدرجـة                     .١٢

استخدم أداة الـشفافية إلحـداث      
شفافية يف الوحدتني املتراكبة جزئيـا      

 والدائرة ، وذلـك يف ضـوء        املثلث
كوريل (اخلطوات املوضحة يف برنامج     

، يف مدة ال تزيد عن مخـس       )١١درو
 .دقائق

دقائق) ١٠(



 ٢٥٤

ويوضح .  من خالله بدرجة الشفافية من الدرجة الغامقة إىل الفاحتة         واألسود هناية عمل األداة وبينهما مستطيل يتحكم      
 .الشكل التايل مواقع األدوات وخطواا على شاشة الربنامج

  

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات احلصول على شكل شفاف بربنامج 

  
 

أن يقوم الطالب بتعبئة وحدة املربـع       
وذلك بتدرج لوين دائري، يف ضوء ما       
مت عرضه من خطوات ألداة التعبئـة       
التفاعلية املتدرجة ،ويف مدة ال تزيـد       

 .عن عشر دقائق

א א א :א
  :هلذه األداة إمكانات عديدة م املصمم يف جمال الزخارف اهلندسية واملصمم بشكل عام ويتطلب تفعيلها إتباع التايل

 .رسم الوحدة اهلندسية أو استرياد الزخرفة اهلندسية كما سبق اإلشارة إليه من مكتبة الزخارف والرموز .١٣
 وبالضغط عليها تفتح نافذة علوية اخليـار  .(Interactive Fill Tool (G))ة التفاعليةالضغط على أداة التعبئ .١٤

 :خيار منها) ١١(األول منها إىل يسار يشتمل على 
١٥. (No Fill) بدون تعبئة . 
١٦. (Uni Form Fill)التعبئة بلون يتم اختياره من قائمة األلوان  . 

قم بتعبئة وحدة املربع وذلك بتدرج      
لوين دائري، يف ضوء ما مت عرضه من        
خطــوات ألداة التعبئــة التفاعليــة 
املتدرجة ،ويف مـدة ال تزيـد عـن         

 .اخلمس دقائق

دقائق) ١٠(



 ٢٥٥

١٧. (Ra dial)التدرج يف اللون بشكل دائري  . 
١٨. (Conical) التدرج باللون بشكل جيمع بني اخليارين السابقني . 
١٩. (Square)التدرج اللوين بشكل مربع . 
٢٠. (Two Color Pattern) ويشتمل على وحدات تصميمية من لونني ألشكال هندسية وخطوط ورموز . 
٢١. (Full Color Pattern)قوالب تصميم مكونة من جمموعة من األلوان  . 
٢٢. (Bitmap Pattern)المس امللونة  جمموعة من امل. 
٢٣. (Texture Fill)مالمس متنوعة وعديدة وجبوارها نافذة تشتمل على سبع خيارات ألنواع متعددة من املالمس . 
٢٤. (Postscript Fill)يشتمل على ما يزيد عن ثالثون اختيار من املالمس واخلطوط  . 

شكل عام متكن املصمم من احتـواء أفكـاره         وتعد اخليارات املتعددة السابقة مصدر إثراء للتصاميم الزخرفية والتصميم ب         
  .اإلبداعية وتنفيذها من خالل الربنامج بشكل ميسر

  

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات التعبئة التفاعلية املتدرجة بربنامج 

 



 ٢٥٦

أن يستخدم الطالب صورة مستوردة     
خلفية للزخارف اإلسالمية اهلندسية،    
وذلك يف ضوء اخلطـوات الـيت مت        
عرضه السترياد الـصور يف برنـامج       

وذلك يف مـدة ال     ) ١١كوريل درو (
 .تزيد عن عشر دقائق

א א :א
خارف اهلندسية استرياد بعض الصور كخلفيات او توظيفها يف التكوين الزخريف ، وميكـن مـن خـالل                  حيتاج املصمم للز  

  :الربنامج استرياد الصور من خالل اخلطوات التالية 
 (File)الضغط على قائمة  .٥
  (Import)خيتار األمر  .٦
 . (Import)ط على مث حيدد الد الذي يشتمل على الصورة املراد استريادها مث ختتار الصورة مث يضغ .٧
 :يستخدم بعد ذلك املؤشر لتحديد أبعاد الصورة ويوضح الشكل التايل اخلطوات بعد تطبيقها .٨

  
  (CorelDraw 11) )١١ درو لكوري (خطوات استرياد الصور بربنامج 

 

استخدم صورة مستوردة كخلفيـة     
للزخارف اإلسالمية اهلندسية، وذلك    
يف ضوء اخلطوات الـيت مت عرضـه        

كوريـل  (د الصور يف برنامج     الستريا
وذلك يف مدة ال تزيد عن      ) ١١درو

 .اخلمس دقائق

دقائق) ١٠(

  يلخص ما مت عرضه وجياب على استفسارات الطالب كما يتم تنبيههم اىل موعد التقومي النهائي للربنامج احملاضرة القادمة 
 هـ٢٦/٣/١٤٢٨يوم السبت املوافق 

دقائق) ١٠( 

  :ارسم التايل) ١١كوريل درو (بواسطة برنامج  يوم السبت واجب مرتيل موعد تقدميه



 ٢٥٧

 .كون وحدة زخرفيه هندسية مث احدث تأثريات الظالل هلا بلون مغاير .١ هـ١٤٢٨/ ٢٦/٣املوافق 
 .كون وحدتني زخرفيه هندسية مع إحداث الشفافية بينهما .٢
 .استغل أداة التعبئة التفاعلية املتدرجة يف شغل مساحة املربع .٣
 .خرفيه هندية على أن تكون خلفيتها صورة مستوردة كرر وحدة ز .٤

  حبمد اهللا مت االنتهاء من عرض الربنامج املقترح
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